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ośwnDczENlE MAJĄTKowE
uL v. z a^r:, r- nr34, p- zlE

(miejscowość)

Uwaga;
1, jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, 
,,nie dotvczv,, 

onkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku od-rębnego i majątku ń;ętÓgo
mażeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
.oświadczen ie m ajątkowe obejm uje równ ież wierzytelnóści pien iężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne,'w części B zaś informacje niejawnedotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 

- 
połóżenia

nieruchomości,

(miejsce zarudnienią stano\Yisko |ub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PzePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. c samorądzie powiato-w)Ąrr
(Dz.U. z200l r. Nr 142, poz. 1592 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Ni ttg, poz. 984,Ńr
l53, Poz, 1271, Nr 200, Poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z att.25c tej uŚtu*y oświadczam, że
Posiadanr wclrodzące w skład rnałzeńskiej wspólności najątkowej lub stanowią"" ńo.1 ma.jątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:

II.
1.
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^ ?^:::,Tłu osi48n+łem(ęłam) w roku ubiegłyrn+. rnne nteruchomości:

o wartości: ..,.,...2,ź.Q...ęę.

tldzińy te stanowią pakiet większy niż l}%udziałów w spółce:

2. posiadam udziaĘ w innych społkach handlowych - nal udziałów:

z tego tyt"fu ";ń;ą;;-i;;r;,"k, J6ń ;;;hil ;*v;;#;i,

IV.
1' Posiadarn akcje w sPÓłkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnyclr lub plzedsiębiolców, wL J -__ -9v r.lvgor

2. Posiadam akcje w inrrych spółkaclr handlo emitenta akcji:

Z tego §łLlłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegl



NĄłrm(am) (mbył mOj maUmeŁ zwyĄczsniem mienia przynależnego do jąo majątru odrębnego) od
Skarbu Pńsnł,ą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego, ich złliąrków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetatgu - należy podaó

VI.
1. Prowadzę dziŃalność gospodarcą (należy podaó fonnę prawną i przedrniot działalrrości): .......,,...,..,,...

2. Zarządzam działalrrością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej działalności

VII.

vuL
Inrie doclrody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,



Ix.

flaleiry podaó mal,kę, mode

x.
Zobowiązalria Pieriięzne o waltoŚci powyżej 10 000 z}otych, w fyn zaciągttięte kredyty i poĄczki oraz

cZĘŚC B

Powyzsze oŚwiadczenie składam Świadorny(a), iż na podstawie u1-.233 § 1 Kodeksu karnego za podallie
ni eprawdy I ub zataj enie prawdy gr ozi kara pozbawienia wolrrości.
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(rniejscowośc,


