
BlURo RADY
Powiatu Brzeskiego

2 3 .0ł- 20 sWlAD9iE"}lĘ MAJĄTKOWE
raĘego powiatu

Dz, U, z 2003 r. Nr 34, poz. 283

(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupeł
2, JeŻeli konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotvczv".
3. 9:o!. składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczególnych

składników majątkowYch, dochodów i zobowląz-an ao majątku odirębnego i majątku Óętógo
aju i za granicą.
zytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawne
ego oświadczenie ofaz miejsca położenia

Po za?oz ustawY z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Z orazz2002 r. Nr23, poz.220,Nr62, poz. 558, Ni tt:, poz.984, Nr
I53, Poz. i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. i5c tej uŚtawy oświadczarrtt, żePosiadam skiej wspólności r ajątkŃej lub stanowiące ńo; malątek odrębny:
I.

- papiery waftościowe: .



o wartości:

rodzaj zabudowy:

Ęrtuł prawny:

Ętuł prawny:

l, Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

'':": 
uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbęi emitenta udziałów: .

udziały te stanowią pakiet większy niż l)yo udziałów w spółce:

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

2, Posiad Ółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

Żi.ó" 
'y'"ł" 

osiągnąłem(ęłam) w'roń;Ęń;;;ilJ* *yr;k;;i, ...,..,..,...............

IV.
1, Posiadam akcje w sPołkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestnicz naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: .........

...,......,.,..h\.ę........

akcje te stanowią pakiet większy niż I}Yo akcji w spółce:

ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcie w innvch soółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

Ztego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:



v.

od
od

vI.

- wspólnie z innymi osobami

2.

- wspólnie z innymi osobami

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

-jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):,S....'....'.'................

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



-D(
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch(w prąupadku pojazdów mechaniczrych' naleĘ podać markę, model i rok produkcji): .......,....,:.....,.....,,.....

.....,....rir..e......9\9t*, cłr
§",U"""

x.
Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oruz

warunki, najakich zo.sta|y udzielone (wobec ko z jakimzdarzeniem,w jakiej wysokości): ......

...ln rul.ą! Ne fr*rł5 gs.,.-...l{J .f {]1,19_.....cW..|r,..,

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

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

1

2

J

4


