
o Starostwo Powiatowe
w Łowiczu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2022 -04 19
~łenka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kier.vJ)ii : iedno&t.kior. nizacyjnej
powiatu, . . :

dnia
iejscowość)

dą, starannego i zupełnego wypełnienia

retnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie_dotyczy”.
ia czenie o owiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

dotyczy majątku w kraju I za granicą.
obejmuje również wierzytelności pieniężne.

zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
o oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące furkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

asoby pieniężne: „p nn
środki pieniężne zgromadzone w walucie poIskiej~ L!.b
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna - :„ .. ..

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jedno - . . . - -

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego . -. . . . - ... -:

zbyciu w drodze przetargu należy pocać opis mienia i datę nabycia, o.
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VIII.

Inne docho.y osiągane z

kwot uzyskiwanych z każde:.
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam swiadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu kaniego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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N iewłasciwe skreślic.
Nie dotyczy działalności wytworcze; w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i żakresie gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


