
Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz 283oŚwlłDczENl MAJĄTKowE
radnego powlatu
........,Dn6 , dnia ...,.4k,,*,,..?p.!9......,..... r.

(miejscowośc)

Uwaga:
1. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2' konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3, O9oba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zo'bowiązan ao majątku odrębnego i majątku Óętógó

aju i za granicą.
zytelności pieniężne.
cje jawne, w części B zaś informacje niejawneego oświadczenie oraz miejsca położenia

CZĘŚc A

po zapomanitt się z przepisami ustawy z dnia
(Dz. U. z 2001 r. Nr l42. poz. 1592 oraz z 2002 r. N
153, poz. l27l, Nr 200. poz.1688 i Nr 214, poz.
posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności
I.

(nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub filnl<cja)

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzlle zgronladzorle w walucie polskiej: ......ęk....0-0..ffi..E.
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Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
o warlości:

rodzaj zabudowy:

§rluł prawny:

tytuł prawrry:

1, Posiadarn ńztĘ w spółkacb lrandlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców. w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podaó liczbęi emitenta udziałów: .

^Ę@

tldziĄ te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w spółce:

ztego §łułu osiągriąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2 P3ladlm udziaĘ w innych społkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:.....,ro..."tt

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

rv.
1, Posiadarn akcje w sPÓłl<aclr handlowyclr zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczątakie osoby- rtaleĘ podać liczbę iemitenta akcji: ,,..łĄĘ Ą1

akcje te stanowią pakiet większy ltiż 10%o akcji w spółce:

ztego §Ąułu osiągrrąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadarrr akcje w innyclr spółI<ach ha:rdlowych - należy podać liczbęi emiterrta akcji:

mP ĄŁ
ztego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w loku ubiegłyrn doclród w wysokości:



v.
NabYłem(arn) (nabył rnój małzonek, z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Paristwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, klóle podlegało zbyciu w drodze przetalgu - należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo: .,....nŁ.....41%+....,....,,,,

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać fonnę prawną i przedmiot działalrrości):

- wspóhrie z inrryrni osobami

ż.

- osobiście

Ztego Ęrtułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i doclród w wysokości: ..,.....,.,.....

Zaruądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej clziałalności

(naleĄ podać forrnę prawną i przedmiot działalnościl: ...mr,..,.*ĘO3

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

\/TT

W spółkaclr lrandlowyclr (nazwa,siedziba spółki): 
^*,.. Ą3..

-jesten człorrkiem zarządu (od kiedy):

-jesten członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłyrn doclród w wysokości: ...,.....,......

VIII.
Inne dochody osiągane z §łułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podanienr kwot uzyskiwanyclr zkażdego tytułu: ..urrt\a*...a,..flłec1.,.;,.5.ł.99.§,.ęe i ./fi-.*ńeił

u
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Zobowiązania Pierrięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotyclr, w błn zaciągnięte kr-edyĘ i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostĄ udzielorre (wobec kogo, w rwiązku z jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): ......

"Ę...Ąry

cZĘŚC B

PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadorly(a), iż na podstawie all-. 233 § 1 Kodeksu kanrego za podalrie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi ka,a pozbawienia wolrrości.

. .,...bra3,,.. §łłł,, #{,...{d 9..l.,, . . .,.., .

\
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000.złotych (w przypadku pojazdów mechaniczlych \
naleĘ podaó markę, model i rok produkcj1): ..sffilkl.,. ar"Ę _.. p.rlŻń.__9lhra;.._:: .,_..

.fi*...,trfd....{B.95....-- ląŁ*&sne.U ,..:l...*1łłchH,...c,łnĘ3.. F..isxłr.. il.cł* .,..ń.,..t*A-..tPJl,-

(mie.jscowośc, data) (podpis)


