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

(miejscowość)

Uwaga:
1- adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, iłXiT''"'#ł."ł; * konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisaó

4.
5.
6.

jest określić przynależność poszczegó|nych
zań do majątku odrębnego i majątku objętego

u iza granicą.
ytelności pieniężne.

jawne, w części B zaś informacje niejawne
oświadczenie oraz miejsca położenia

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), ........

Po zaPomaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. c samorądzie powiatowyn(Dz,U,z200l r.Nr 142, poz. 1592orazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr
153, Poz, 127l, Nr 200, Poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.'2ic tej uŚtu*y oświadczam, że
Posiadam wchodące w skład małzeńskiej wspólności malątrŃej lub stanowią"" ńoi malątet odrębny:
I.

Zasoby pierrięzrre:

- środki pienięzre zgronradzone w walucie polskiej:

(miejsce zatrudnienia. slanowisko l ub funkcja)

środki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej:

II.
l. L§



ł,,

Ztego tytułu osiągnąJern(ęłam) w rokr.l ubiegłym doc

2' Posiadam akcje w innYch sPÓłkaclr lrandlowych - należypodać iiczbęi emitenta akcji:



v.
NabYłem(am) (nabYł mój rnałżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, inriej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tórytorialiego, i"1, nviązków iu6 od
kornunalrrej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze p.r"turgu - należy podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.

ztego §rtułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłynr wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lrrb jestenr nomocnikie

(należy podać formę pfawną i pzedmiot działalności): .....,........,.

- wspólnie z innyni osobami

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

Vn.
W spółkaclr lrarrdlowych (nazwa, siedziba spółki):



\

o

"ń]0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i p
warunki, na jakich Zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......

b6-">.

.-..,........P. .,.:.....,............

czĘŚc B

Powyzsze oŚwiadczerrie składam Świadorny(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu kanrego za podanie
ni eprawdy l ub zataj enie prawdy gr ozi karupozbawien ia wolności,

(niejscowość, data)


