
Dz. U. z 2003 r, Nr 34, poz. 283oŚwlnDczENlE MAJĄTKowE
radnego powiatu '

;Ę"Je,":''1o?_,, dnia &#.1f P_.(/.ł. ,
(miejscowość)

Uwaga:
1, dczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
2, łlii"".'#łTł;", ronxr"tny,n pzypadku zastosowania, należy wpisać

jest określió pzynależność poszczególnych
zań do majątku odrębnego i majątku ÓętóÓ.
u iza granicą.

zytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawneego oświadczenie oraz miejsca' płóZenia

czĄŚC A

BlURo RADY
Powiatu Bneskiego

3 0 -0ł- zOtz

wŃnęło

J a, niżej podpisany(a),

urodzony(a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia
(Dz. U. z 200| r. Nr l42, poz. 1592 otaz z2002 r. N
I53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz.
posiadam wchodzące w skład rnałżeńskiej wspólności
I.

Zasoby pienięzne:

środki pieniężne zgromadzorle w walucie obcej: ......... ....l,.,S-*§.Q.

... rra kwotę:

II.
1.



/, ś{.9

1' Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczą takie osoby- naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: ......,.,.......,....\n*ełjj;§...€...*......,.....

akcje te stanowią pakiet większy niż l}%akcji w spółce: .r,n=:x-..1.....\,...........,,,.

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

2, Posiadam akcje w innYch spółkach lrandlowych - naleĘpodać liczbę i emitenta akcji:

Ztegol,/tułu o.iągoął".iurJ, *.n" ro***o". ;;_;;;,, ,.,. ....,,.... . .... ,ł1_ q 
:,

IV.



Ztego tYfurfu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym przychód, *ouo'* *,r$-;-r:ra,,'.1.il.,..ł.H., ł z2' 
r:ffir:;ffi::T::::::,:',':1': przedstawici"l.., pehromocnikiemtakiej działalności

vr.l§lll, penomocnikiem takiej działalnośc(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....,...,

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfufu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

vII.
W sPołkach hanciiowych (nazwa,siedziba społki): .,...,.....,.,....,!*.tY...,...,

tzarządu (od kiedy):

-jestem członkiem radynadzorczej (odkiedy): . . --

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ... 

-

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



czĘŚc B
Adres zamieszkania os oby składaj ącej oświadczenie

Miejsce połozenia nieruchomości wymienionyclr w punkcie tr części A (adres):

l

PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu ltarnego za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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l
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(miejscowość, data)


