
_ BIURQ RADY , Dz. tJ, z 2003 r. Nr 34, poz. 283Powiatu Btzeskiego ośwnDczENlE MAJĄTKoWE

(miejscowość)

1. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

3. O.:oĘ".. składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić pzynależność poszczegótnych
składników majątkowych, dochodów i zobowińń ao majątku odiębnego i majątku oiojętógo

u iza granicą.
rzytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawne
ego oświadczenie olaz miejsca położenia

cąŚc 
^Ią niż:sj podpisany(a)

Po ".Ęoananiu się z Przepisarri ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U, z Ż001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Ni t tl, poz. 98a,'Nr
L53, Poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 180ó), zgodrrie z art. ŹSę tej uŚtawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności majątkowej lub stanowią." ńo; ma.lątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:

n.
1.

....... na lcrrvotę:

Dom o powierzchni: ................. m2, o wartości:

§ńuł prawny:



3. Gospodarstwo rolne:

o wańości:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku biegĘm przychód i dochód w wysokości: ..............,.4. Inne nienlc-hnrnnóni.

m.
1. Posiadam adziĘ w spółkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbęi emitenta udziałów: .

i l]:iii].*? : :::::: :::i:::T::dlowych 
- naleĘpodać liczbę i emitenta

Iv.
1, Posiadam akcje w sPÓlkach handlowych zldzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

2. Posiadam akcje w innych spółkaclr handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:



v.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego) odSkarbu Państwa, innej Pństwowej osoby prawnej, jednostek ,ańorząa,, tóryto.ńńeg o, ich związków lub od
komunalnej osobY Prawnej następujące mienie, kióie podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleĘpodaó
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
l, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ....,.,.............

ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): ,,....,...,.....

ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.

-jestem członkiem zaruądu (od ki



Ix.

x.
Zobowiązania pienięane o wartości povtyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz
warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w nviękuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): .....,

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1,..

2...

aJ...

4...

PowYższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie axt, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowośó, data) (podpis)


