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

_ BIU.R9 EĘpsWlADczENl E MAJĄTKoWE
Powiatu Brzesktego radnego p

(miejscowość)

Y.'TśoJruffiejąłł';3ili;ł"."ni" obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
izupełnego wypełnlenia każdej z rubryk.

2- JeŻeli poszcze9ólne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wplsać
,.nie dotvczv".

3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreś!ić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku od-rębnego i majątku oiujętógo
maźeńską wspólnością majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca 

- 
połóżenia

nieruchomości.

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z200l r. Nr 142, poz, 1592 otM z2002 t, Nr 23, poz,2ż0, Nr 62, poz. 558, Ni t tg, poz, 984, Nr
I53, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

... na kwotę:



J. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ............... powierzchnia:

tytuł prawny:

o wartości:

rzychod i dochód w wysokości: ................

1, Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziĘ te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce:,......

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

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

1, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych zldziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestnicą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: .....,...

akcje te stanowią pakiet większy niż I0%o akcji w spółce:

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

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

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



NabYłeT(am) (nabYł mój.małżonek, zwyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) odSkarbu |anstwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek suńorządu tórytorńńego, ich nviązków lub odkomunalnej osobY Prawnej następujące mienie, kióie podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleĘpodać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
1, Prowadzę działalnoŚÓ gospodarcą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

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

- wspólnie z innymi osobami

vII.
W spółkach hanciiowych (nanła, siedziba społki):

-jestern członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem radynadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

vItr.
Inne dochodY osiągane zĘĄlłll zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęó,



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 ńoĘch(w przypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowięania pieniężne o wartości povlyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w ,nłiękuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): ....,.

\a-

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. n3 § 1 Kodeksu
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozikarapozbawienia wolności, ,

(miejscowość, data) (podpis)


