
/YUftwtlxi'V^ % o(/VuCq, ̂ ^.Og.ilOA/l/f.
/w| ̂ omVa oW'iu '?5'l VtXOlii,

Zat^cznik nr 1 do

STmoWWO~POWJOVJE
w Klodzku

BIURO RADY powiatu

ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW
,1^ 7. dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okreSlenia wzordw formularzy o^wiadczen
majqtkowych radnego powiatu, czJonka zarzjjdu powiatu,

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz^idzajjjcej i czlonka organu
zarzsjdzajqcego powiatowq osobsj prawnsj oraz osoby wydajucej

decyzje administracyjne w imieniu starosty

Wplyn^lo
dnia 1 5 -11- 2021

Numer

Podpis

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu

(miejscowo§6)
dniaiLiiMlr.

Uwaga:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osoba sktadaj^ca oswiadczenle obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego
I zupetnego wypetnlenia kazdej z rubt7k.

Jezeii poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac ..nie dotvczv".

Osoba sktadajcica oswiadczenie obowi^zana Jest okresiic przynaleznosc
poszczegoinych skiadnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zah do maj^tku
odr^bnego i maj^tku obj^tego matzehsk^ wspolnosci^ maj^tkow^.

Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
W cz^sci A oswiadczenie zawarte s^ informacje Jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotycz^ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca
potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany{a),

urodzony(a)

.1.

C  .......

(imiona i na^isko oraz nazwisko rodowe)

w

My. po^Aola.... Uc.dixite:
{miejsce zatrudnlenia. stanowisko lub funkcja)

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w

sktad mateehskiej wspoinosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:
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CZĘŚĆ B 
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2. . ...................... I ............. ··\.; .... J ....... . 

\ 
..... , ....................................................................................... . 

3. . S.1. �-.½AD ..... �.,l· M.Q\J\�ill ... �.O. !WvQ .................................................................................... .
4. ························----····································--···················--·······················--··--····························--·•··•

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

--� o.'.oo.M.\w. ... $.�QVJLQ ...... 1.5.J t i 9.J t t. 
(miejscowość, data) 




