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

OSWIADCZEN! E MAJĄTKOWE

(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z ppawdą sta]annego

i zupełnego wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó

3. alfiffiąąca oświidczełiie'ob'owiddna ić§t okreśfić'przynaleZność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku.odębnego i majątku objętego
maźeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie maĘtkowe doĘczy maiątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pien iężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘcząee adlesu zaniieśzkania składajQcego oświadezenie oJaz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

w 7A4x:lmtafiiu się z przepisarli usawy z dnia 5 czsrwca 199E r. o samorządzie powiatowym

@z- U. z2Wl r. Nr 142, pz 1592 ota,zz2OO2 r- Nr 23, pz.22O, Nr 62, poz.-558, Nrtt3, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr ż00, poz. 16EE i Nr 214, poz. 1E06), zgodnie z art- 25c tej ustawy oświadczam, że
posiadam,wchodzące w skład maŁeńsftiej wspólności majątkowej tub stanowiąpe mój majątek odrębny:
L
ZasŃypienięźme:

u_
l.



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

Ztego trułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ......,.........
Inne nieruchomości:

m.
1. Posiadam udziĘ_w sp§łkach handlowych 1udziŃn powiatołvych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których lcznstniczątakie osoby - naleZy podac liczĘ i emitenta udziałów:

4.

Ztego §/tułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegĘm dochod w wysokości: ................

2. Posiadam adziaĘ w innych spółkach handlowycĘ- rarleĘ podaó liczĘ i emite,ntaudziałów:

Ztego b/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych zttdńŃempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczesfiłiczątakie osoĘ- naleĘ podać liczĘ i emiterrta akcji: ,........

,;"""""""",

akcje te stanowią pakiet większy niż IUYI akcji w społce:

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

2. Posiłdamakcjewinnyohspołkach _n*lezypodd lb;Ą_iemitentaakcji:

Ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w łvysokości: .........-.---.-



ł
v.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia prrynaleimego do jego majątku odrębnego) od
Skańu Państwą innej pństwowej o§oĘ pnawnej, jedrrostek samorządu terytoria}nego, ich zlrlłiązlrióur lub od
komuna|nej osoby prawnej nasĘpujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -naleĘ podaó
opis mienia i daę nabycią od kogo:

vL
l. Prowadzę działalność gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): ....................

-wspólnie z innymi osobami

Ztego tfiułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................

ż. ZfizĄdz^m działalnor§ciągospodarcząlub jestem przedstawicieleq pehromocnikiem takiej działalności

(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ................

-wspólnie z innymi osobami

Ztego§fułu osiąguąłem(ęłam) w roku ubieg§łm doóód w wysoko&;i:

vII.
W spółkach handlowych (lazw4 siedziba społki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

VIII.
Inne doshody osirype zĄrtułu zatrudnienia lŃ inoej działalności lub ąiń
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §rtufu:



!-l ł

D(
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.0ffi źoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać matę, model i rok proó*di)t ..............

x
Zobvłiąwria piariiare o wuteśei połvyzej 10 Om zbycĘ w §nr reiągsĘ*e kdyry i polĘczki orłz

warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w mńązkllzjakim zdarzsńem=wjakiej wysokofi;i): ......

CZĘŚc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżna podstawie ań.233 §
niepratdy lub zatajenie prawdy grozi kma pozbawienia wołności.

(m+tisconoCC, *aa)

l Kodeksu karnego za podanie


