
Dz U z 2003 r. Nr 34, poz 283

oŚwlłDczEN ! E MAJĄTKowE

(miejscowośc)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
: Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ

..nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależnośó poszczególnych składni-

ków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doty-

u:"." adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(nlie.jsce zatrudllienia. starrorr isko lub tirnkc_ia)

po zapoztraniu się z przepisarni ustawy z dnia 5 czerrł,ca l998 r. o samorządzie porviatorvy,In

(Dz. U. z2001 r.Nr l42, poz.t59żorazz2002 r.Nr23. poz.220- Nr62. poz.558.Nr ll3. poz.984.Nr
l 53. poz. l27l. Nr 200. poz. l688 i Nr 214. poz. 1806)- zgodnie z aft. 25c tej ustal1l, ośrviadcz m- że posia-
dam rrchodzące rv skład małżeńskiej rvspólności majątkorĘ lub stanorviące mój majątek odrębny:

I.

Zasob1 pieniężlle:

II.



Z tegotytułLr osiągnąłern(ęłanl) w lokLI ubiegłym przychód i dochód w wysokośc i: ..,....,{.
4. lnne ttieruclromości:

III.
1. Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta

udziałólr,:

udzia\, te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w spółce:

Ztęo §ilłu miągĘlern(ęłam) *, roku ubĘ§tn dchqt rł,sl"sokości:

a fo§iadam udziĄ w innych spółkach handlowych - naleĘ podać |iczbę i emitenta udziałów:

Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

Iv.
l. Posiadani akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcórv. rv

których uczestniczą takie osoby- należy podać Iiczbę i emitenta akcji: ...,,..,.,

akcje te stanorvią pakiet większy l"liż l0oń akcj i w spółce:

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

2. Posiadarn akcje w innych spółkach handlowych -naleĄ podać liczbę i emitenta



ązkó* lub od
leźy podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo: """"""".,i" ; , ,:_ 
; 
,;, ,

I', ,ror"uorę działalność gospodarc zą(lależypodac fornrę Pralvtlą i Przedrniot działalrloŚci): """""""''""'

N rE Pell c

- rvspólnie z innymi osobami

- osobiście

- rrspólnie z innynri osobami , ,/

Zręo§nlłumiągĘtem(ęłam)uroltuubię§md$hodurrlsokości:........-......-

vtr.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

,)

(należy podac formę prawną i przedmiot działalności): """"""""

- jestetlr członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego§tLrłu osiągnąłem(ęłani) w rokLr Lrbiegłym dochód rv rvysokości: """"""""""'



I-
l

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

naleĄ, podać markę, model i rok produkcji): """"""",

CZĘsc B
I

za podanie
Polv_v-zsze oświadczenie składarn świadorny(a). iż na podstawie

niepiarvdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolttości.

(miejscowośc. data)


