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ośwlłDcąENlE MAJĄTKoWE 
Dz' U' z2003 r' Nr34'

6ą:łĘFormbffi#-g.,"#
Uwaga:
1. §=óq składająca oświadczenie obowiązana jest o..8e$rAó3#ffio"i§3"J ? -0Ę" Żfit?

^ 
i,zuP_ełnego wypełnienia każdej z rubryi. - -"vvv & l"tqv'.,q' §Tul.lFle9o 

l2, 
ftrlffi;iególne 

rubryki nie znajciulą w konkretnym przypadku zasto9ffi?t1!*.nątężyrwpbau.......-Ą-
osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników majątkowYch, dochodów i zobowiąriń a"'ń"Jitku odrębnego i majątku objętego
13łteń9rą wspólnością majątkową.
Ośwladczenie majątkowe aótyczy. ńajątku w kraju iza granicą.
.oświ adczen ie m ajątkowe. o nelm ri;"''óńń i"z *i" łi" l n 

"'ś 
Ji'p'iln i ęz n 

".W częŚci A oŚwiadczenia. ziwałe są informaqi ;"*r., iu'".Ęs.i B zaś informacje niejawne
iŁ?":ffi;"edresu 

zamieszkania ixłaaa;ąceio' osri.oczenie oraz miejsca położenia

,Nń 
%: 

^r{"ffii;!:#r#Po zaPozraniu się z PrzePisami ustawY z dnia 5 czerwca 1998 r. o sanrorządzie powiatowym(Dz, U, z 2001 r, Nr 142, poz. I59Ż or- i_20a2 r. Nr z3, poz. izo, N, 62, poz.558, Nr ll3, poz,984, NrI53' Poz' 1271, Nr 200, Poz, 1688 i Nr 2l4,.poz. lSooj,'"g;dnie, art.Zictej ustawy oświadczam, zePosiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności,":Óir.oĘ lub stanowĘc"ńo: ,nu:łek odrębny:

Zuoby pienięare:

4.
5.
6.

papiery wartościowe:

II.
1.

)

::T::::.:rzchni: 
* MĄ.\^,,o wartości:

tyluł prawny:



J.

rodzaj zabudowy:

§łrrł prawny:

4.

1, Posiadam udziaĘ w sPÓłkach handlowych zudzińęmpowiatowych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, w którYch uczestniczą takie osoby - naleĘpodać liczbę i emitenta udziałów: .

udziaĘ te stanowią pakiet więksąl niż l0% udziałów w spółce:

Ztego §irufu osiągnąłem(ęłarn) w roku dochód w wysokości:

2, Posiadam udziĘ w innych spółkach handloirych - naleĘpodać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego §ćufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w w}sŃoSci: ...,.,..,............

akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce:

ztego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam akcje w innych spółkach 
Ęyllowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

ztego §itufu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłymudochód w wysokości:



V.
NabYłem(am) (nabYł rnój małzon ek, z wyłącz-eniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) odSkarbrr Państwa, innej Pańsrwo*": ń"uy p.lwnej, jednostek'.ńorząa, terytorialneg o, ich ał,lięków lub od
§['f[T,?i;:iJJ"#r#Tj!:,,T.,::i:;::##F,$,#ryciu w a,l,a". p,,it".eu _nalezypodać

yI.
l.

lthś "dżl

2.

- wspólnie z innymi osobami

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

WI.

jestem członkiem zarządu(od kiedy):

-jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

żLztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

' ";; ;; ;;;;-*i- .i" ;;;;*" ;il ; ;;;,;; *;,-*;;,
Zaruądzam działalnoŚcią gosPodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnir.i", tułi.3'a"iułu,[|;

ft.r6Ł * 
re !*



Ix.

§ 1 Kodeksu kamego za podanie

(podpis)

c


