
OSW|ADCZENIE MAJĄTKOWE

(miejscowośó)

uwaga:
1. Osoba składaiąca ąświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prarfidą starannąo

i zupełnego wypełnienia każdej z rubrylc
2- JeŻeli poszczególne rubryki nie znaidują vr konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

-nie dotvczv".
3. O_soba składająca oŚwiadczenie obowiąana jest określić przyna|eżność poszczególnych

składnjków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odębnego i majątku o_-ujętógo
m ałżeńską wspólnoścĘ m ajątkorą.
Oświadczenie majątkowe dotyczy nicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuj i pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w czgści B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mie§ca 

- 
połozenia

nieruchomości.

czĘŚc A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko ro&we)

(miejsce zanrŃrienią stanowisko lub funkcja)

Po 7ĄPoznalniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatovrym
(Dz. U. zŻ00I r. Nr 142, poz- 1592 oftEzż@2 r, Nr 23, pz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, Poz- 127i, Nr 200,poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczarry że
posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

BtURo RApY
Powiatu Brzeskiego

2 7 -0ł- zOtz

wpłynęło
!al..,..,....,m............"""g

Dz U. z2aO3 r. Nr34, poz.283

4.
5.
6.

u.
1.



3. Gospodarstwo rołne:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

§ltuł prawny:

. ztego t/tułu osiągnąłem(ęhm) w roku ubięłym przychod i dochódłv wysokości:4. Inne nieruchomości:

1. Posiadam udziały w społkach handlowych złńńŃempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczesfiticą takie osoby - nalezy podać ticńę i emitenta udziałów: .

udziaĘ te stanowią pakiet więlrszy niż l}Yo udziałów w spółce:

Ztego §itufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości:

2. Posiadam udziĄ w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego §itułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........-.....

tv.
l. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pruedsiębiorców, w
których uczestnicątakie osoby-należypodac liczbę i ernitenta akcji: .......,.

akcje te stanowią pakiet *iębzy niżl,$Y"akcji w społce:

Ztego Ęłufu osiągnąłem(ęłarr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innvch społkach handlowych -t:r;teżry podać liczbę i emitenta akcji:

Ztego ttltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



od
od

v.

\rI.
l ' Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarcą (nalezypodać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg:tym przychodi dochód w wysokości: ................2' Zaządzam działalnoŚcią gosPodarcą lub jestem przedstawicielern, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): ...........

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

W społkach handlowych (nazwą siedziba społki):

-;estem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisj i rew izyjnej (od kiedy):

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

Inne dochody osiągane z §rtufu zatrudniąria lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdegoĘtułu:



DL
Składniki mienia ruchomego o wartości powżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę, model i rok produkcji): ............

x.
Zoboułiązania pieniężne o wartości powyinj 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte k 

"dyty 
i poĘczki oraz

warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zlarznniem,w jakiej wysokości): ......

czĘŚc B

Adres zamiesd<ania osoby składającej oświadczenie: .

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w puŃcie tr części A (adres):

1.

2.,

J.,

4.

Powyższe oświadczcnie składam świadomy(a), iż la podstawie au:t, 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy groń karapozbawienia wolności.

(miejscowośĄ data)

§ 1 Kodeksu karnego za podanie


