
*. Sli'RQ RADY Dz, U. z2003 r. Nr34, poz.283
iJrJwi&tu Brzeskiógo OSWIADCZENlE MAJĄTKOWE
3a -0ł- zrlt|

.9fynęło
zał,.,,.......nr...,.,...

Uwaga:
'l. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

(miejscowość)

4.
5.
6.

jest określić przynależnośó poszczególnych
zań do majątku odrębnego i majątku oU;ętógo

iza granicą.
ytelności pieniężne.

jawne, w części B zaś informacje niejawne
oświadczenie oraz miejsca położenia

(m iejsce zatrudn ienia, stano\ryisko l ub funkcja)

Po zaPozraniu się 1 PrzePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz, U. z200l r. Nr 142, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Ni t t3, poz. 984, Nr
l53, Poz. 1271, Nr 200, Poz- 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnię z art.'iS" t"l uŚtu*y oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkŃej lub stanowiące ńo; -aiątek odrębny:
I.

Zasoby pienięźne:

()

Dom o powierzchni: ........,...,.... m2, o wańości:

il.
1.



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

ód i dochód w wysokości: ................

1. Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

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

udziaĘ te stanowią pakiet większy niżlOYo udziałów w spółce:

ztego fi/rufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego t/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysok

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: ,.,......,

,t

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

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

2, Posiadam akcje w innych spółkaclr handlowych - na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

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



iV.
NabYłem(am) (nabYłmój_małżonek,zvlyłączeniem mienia prrynaleh-rcgo do jego majątku odrębnego) od
Skarbu lanstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tÓ.yto.ńńeg o,i"h 

^uiąrt<ów 
Tub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któie podlegało zbyciu w drodze pr.Ćt*gu _ nal-eĘ podaó
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

l

vI.
l.

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........,.....

"""",i,T""",

- wspólnie z innymi osobami

f
l

o9

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

VII.
W społkach han<iiowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
t

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.
lnne dochody osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,



D(.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 ńt:tych(w przypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pienięzrre o wartości povlyżej 10 000 ńoĘch, w fym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz
warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w twiązkuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): ..,...

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ..

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

1.

2.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

J.

4.

(miejscowość, data)

karnego podanie


