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ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW
zdnta 26 lutego 2003 r.

WpIdnia

21 -CV 2021 -i

%

Nr

w sprawie okrcslcnia wzorow formularzy oswiadczcn
maj^tkowych radncgo powiatu, cztonka zarz^du powiatu,
sekretarza powiatu,skarbnika powiatu, kicrownika jcdnostki
organizacyjncj powiatu, osoby zarz^dzajqcej i cztonka or^anu
zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawn^ craz osoby wydaj^ccj
decyzje administracyjne w imieniu starosty

)SWIADCZENIE MAJATKOWE wg stanu na ...31.12.2020
radnego powiatu

Jugpw

dnia

r.

(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
i zupetnego wypetnlenia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubiykl nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac ..nie dotvczv".

3. Osoba
sktadaj^ca
oswiadczenie
obowi^zana jest okreslic
przynaleznosc
poszczegolnych sktadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zah do maj^tku

odr^bnego i maj^tku obj^tego maliehsk^ wspolnosci^ maj^tkow^.
4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ Informacje jawne, w cz^sci B zas informacje
niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca
pofozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja nizej podpisany(a) Stawomir, Wtadyslaw Karwowski, Karwowski
(imiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony{a) ...Q.8-.Q.9-.1.965

w

* R-®- Nadlesniczy Nadlesnictwa Jugow
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samcrz^dzie powiatowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam,ze posiadam wchodz^ce w
skiad maizehskiej wspdtnosci maj^tkowej tub-staRowl^e-m^-maj^tek-odf^y:

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:
srodki na koncie bankowym - 4800 zi

- srodki pleni^zne zgromadzone w walucie oboej: .?9.99.!^9r9n..9?.

papiery wartosciowe: .9.1® .9.?.ty.9?y
na kwot^:

II.

1. Dom o powierzohni: ...105,80

o wartosci .}.?.9.9.?.9.?.^

tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzohni: .9'.®..9.9.^Y.9.?.y

m^, o wartosci:

tytut prawny:
3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: .9[9..9.9?y.9.^.y

powierzchnia:.

0 wartosci:

rodzajzabudowy:
tytui prawny:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia*

204 m2> 2)25% wspotudziatu z 170 rn2

o wartosci: . .U.!.9?.9.?..^^...^}..^.l?.^'."..^?

tytut prawny* zabudowana wspolwlasnosc malzenska -brak dochodu

1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:
nie dotyczy

I

3

udziafy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotee:

Z tego tytuJu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegfym dochod w wysoko§ci:

2. Posiadam udziafy w innych spdtkach handlowych - nalezy podac liczb^ 1 emitenta udziatow:
nie dofyczy

Z tego tytutu osl^gn^tem(^m) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotee:

Z tego tytutu osi^gn^tem{^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
nie dofyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^ku metropolitalnego nast^puj^ce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od
kogo:
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VI.

1. Prowadz^ dziatelnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatelnosci):
nie dotyczy
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem{^am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pe^nomocnikiem takiej

dziatalnosci (nalezy podac form? prawn^ I przedmiot dziatalnosci): .9.'.®
- osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): .9.'.®..^.9.ty.??y
-jestem cztonklem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn?tem(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osl^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

zatrudnienie Nadlesnictwo Jugow - 121715,99
zatrudnienie malzonki - 91835,39
dieta radnego 18919,19 - Powiat Klodzki

IX.

SWadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac rnark^, model i rok produkcji):
sam. osob. Mitsubishi Pajero III 3D 2005 - 21000 zl

sam. osoboy^ Hyunday Tucson 2,7,2004 - 14000 zl

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciggni^te kredyty i po^czki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

linia kredytowa PKO BP - 10000 zl - nie wykorzystana, w zwi^zku z posiadanym kontem osobistym

karty kredytowe w PKO BP z limitem 10000 zl - nie wykorzystane, w zwi^zku z posiadanym kontem osobistym

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktedaj^cej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

1. 5Zt4.?Q. JugpyVj. Uj..

^ - dotyczy wszystkich nieruchomosci wymienionych w pkt. II cz^sci A
3

4

Powyzsze oswiadczenie sktedam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Jugow, 20.04.2021 r.
(miejscowoSc, data)

(podpis)

