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'l- Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać
,.nie dotvczv".

3. OgoĘa składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić pzynaIeżnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Ójętógo
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedoĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 

- 
połóżenia

nieruchomości.

czĘŚc A

Dz, U. z 2003 r. Nr 34, poz, 2B3

"of

rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z200I r. Nr 142, poz.1592 orazz2002r, Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Ni ttg, poz.984, Nr
153, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. ŻS" t"i ustawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój ma3ątet< odrębny:
I.

ż. Mieszkanie o powierzchni: ........,,,............ ffi2, o wartości:

il.
l.



J. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

powierzchnia: .....,...

rodzaj zabudowy:

Ęćuł prawny:

z tego.§rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:

§rtuł prawny:

1, Posiadam udziĘ w sPÓłkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których lczestniczątakie osoby - naleĘ podać liczbęi emitenta udziałów:

udziĘ te stanowią pakiet większy niżIOYo udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

rv.
l, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

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

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbęi emitenta akcji:



v.

od
od

W.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

ztego tlĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

- wspólnie z innymi osobami

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

vII.
W spółkach hanciiowych (nazlxła, sieciziba społki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

\rIII.
Inne dochody osiągane zvuŁuzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §rtufu: .



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 złotych(w przypadku pojazdów mechanicznych

czĘsc B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .,..

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

PowYzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar aiozbawienia wo lnoś ci.


