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RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
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Zalącznik nr l;)dnia ....
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ośWnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego

"*"h*rłil,.,nd.., 
dnia !!,?.!,.H- L k

lrwaEal
1' osoba sktadaląca oświadcrenle obowiązana Jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypelnienia

każde| z rubryk
2' Jeźetl poszczególne rubryki nle zna|dutą u lonkrctnym pnypadku lestosowanta, naleĘ wpisać onre dotvczv,,.3' osoba rkladająca ośwladczenle ońwlązana iest okiegte pnynateżność porzcregilnycf,- skladnlkówmaiątkorrycĘ dońodów l zobowlązań do maJątku odrębnego i maiłtku obJętego matłerńską wspólnośclą

ma|ątfrouą.
4. ośrladczenle o stante malątkorym dotyczy maJątku w kraJu ł za granlcą.
5. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym obeJmule równiet wlenytetnisJptenlęine.
6' W części A ośłłladeenia zawarte są lnformic|e Jaunre, '*."ęca 

gzaj hformac|e nleJawne doĘczące adresuzamieszkanląskladaJącego ośwladczente orar mlaJsca poloźeńla nieruchomoścl.

(mleNstowośćl

(mlelice zatrudnlerla, tub funkcja!

po zapoznanlu slę z pzepisami ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samoządzie powlatoĘm
(Dz'.U'z.ZoL7 r' poz. 1868), zgodnle z art. 25c teJ ustawy ośwladczam, że postadam wchodzące w skladmałżeńskieJ wspólnoścl majątftowe| tub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
Zasoby plenlężne:

- środkl plenlężne zgromadzone w walucle polskleJ: '............l/rł'k.....

3) Zc zlninną rvprorvRdz'onq przcz $ l p[1 l roąnrzr;dzcnin Prcłcsl Rntly Ministrórv z dnin 28 czcnvcu 3017 r. anicniujqcąo rozporzi}-dzcnic rv sprnrvic olrtślcnia y_zońrv funnirlarz1, ośrviodczsń majqrkorvych 
"'*ł" purviatq czlonka zarądu prrwiatu, sckrclrrr.nporvinnl' skarbnikn porviaĘ kierovnikl-Jednostki orgonizacyjn.j'po'',iń' o*orry zanłoz';ącej i cz{onkn orgonu arzi1dznjąccgopovialorv{ nsŃą prarvnq oraz osoby wydaj{ccj decyzji od*iii.r."y1n. * imicnitistarusty (I}:a U. poz t29l| którc weszlo rv źyciez dniem I lipcn 2017 r.
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-środkl plenlężne Zgromadzone W Walucie obcej:

- papiery wartościowe:
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tytuł

2. Mieszkanie o
tytułpnwny:

3, Gospodarstwo rolne:

Z tego tytu}u osiągnąlem|ęłam)w roku
4.lnne nieruchomości:

Ępowlerzńnla:

o
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Z tego Ętulu oslągnąlem{ęłam) w roku ublegĘm dochód w wysokoścl:

2' Posladam udzialy w lnnych spółkach handloruych- należy podać liczbę i emltenta udilarów:

ZtegoRtrufu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w

1' Posladam akcie w spólkach handlourych z udzlałem powlatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których ucze'tnlc'ą takle osoby - należy podać ticzbę l emiienta akcJl: ........'...
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akcje te stanowlą pakletWiększv riżLo%akcji w spólce:

Z tego tytułu osiąBnąłem{ęlam} w roku
2. Posladam akcje w lnnych spólkach handlowych - należy liczbę l emitenta akcji

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam} w roku dochód w

V;
Nabyłem(am} (nabył mój matźoneĘ z wyłączenlern mienta prrynaleźnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej panłtwowej osoby prawnej, Jejnostek samonądu terytorialneto, icrl
związków, komunalneJ osoby prawnej lub rwiązku metropolitalnego następujące mienlą hóre podlegato

:::::::*:::::::::::::*::::::::::::::::*:iT::i:_-_ -,::::::::::::::

1. Prowadzę dzlałalność gospodarczą (nateży podać formę prawną t przedmiot działalności):

4....a.ra.r..........

- osobiście

- wspólnle z lnnyml osobaml

Z tego tytulu oslągnąlem(ęlam) w roku u
2. Żanądzam dzlałalnością gospodarcrą lub

(należy podać formę prawną i pnedmiot

biegtym pnychód i dochód w wysokości: .'..........'.'.....
jestem pnedstawiclelem, petnomocnikiem takiej dzlalalności
dzialalności}:

- osoblścle ::lftr
wspólnle z innymlosobami,.....

z tego tytulu oslągnątem{ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: .........,...,.......

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedzlba spófki}: ''....

- jestem ęłonklem komlsJl rewlzyjneJ (od kledy}:

Z tego Ę1tulu oslągnąłem(ęłaml w roku ubieglym dochód w wysokośch
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lnne dochody osiągane z tytułu
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DL
Skladnlkl mlenla ruchomego o wartości powyżej x0 o00 zloĘch (w pnypadku pojazdów mechanlcznych
na

x.
Zobowiązanla pienlężne o wańoścl powyzej 10 000 ztotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkl, naJaklch zostaĘ udzielone (wóbec kogą w zwlązku z jakim zdazenlem, wJakiej wysokości): ...,..



DzicnnikUstaw -7- Poz 2$I9

czEść a

Pwyźne ośwladczenle slrhdam śwladomy(at, lż na podstawle art zl3 s 1 Kod€lsu tramego za podanienieprarudy lub zatalenle pnudy grozi rara ńiuawtńn udnoścl.
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