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śwlłoczENlE MAJĄTKowE
.,..". dnia .

UwaEa:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2" JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó

,,nie dotvczv".
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określió pzyna!eżnośó poszczegó!nych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku oi.;ętógo
małżeńską wspól nością m ajątkową.

i za granicą.
telności pieniężne,
jawne, w części B

oświadczenie o

4.
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Dz U. z 2003 r I,\. al ^J7, 2g3

i 18 - 2013CZESC A
Ja, niże.i podpisany(a), ...,...-

|"
Wl

Po ZaPozllanlLl się z PruePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sanroiządzie po-wiatowyrl
(Dz, U, z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ofaz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz, 55B, Ni t t:, poz. 984. Nr
153, Poz. 1271, Nr 200, Poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z att. ŹS" t"l ustawy oświadczam. że
Posiadam wchodzące w skład nrałżeńskiej wspólrrości nlajątkowej lub stanowią..,o0.1 majątek odrębrry:
I.

Zasoby pienięźne:

papiery waftościowe: .

irrtiił iflliiffi iii ll l ll l
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tyttrl prawny:



Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

§rtuł prawny:

4
Ztego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku
Inne nieruchomości:

o wartości:

Ęńrł prawny:

1, Posiadam udziałY w spółkach lrandlowyclr zudziałempowiatowych osób prawnyclr lub

PŹedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - laleĘ podaó liczbęi emitenta udziałów:

tldziaĘ te stanowią pakiet większy t,iż l0%o udziałów w spółce:

ztego §łułu osiągrrąłem(ęłarn) w roku ubiegłynr dochód w wysokości:

i. il]:iii:1'.:::]:'r: 
innych odaóliczbę i emitenta udziałów:

,::,,::,:::,,,,::
Ztego §łułu osiągnąłem(ęłam) sokości:

Iv.
1, Posiadanr akcje w sPÓłkach handlowycli z ldziałenl powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
l<tórych uczestriczątakie osoby- należy podać liczbę i ernitenta akcji:

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

Ztego tytułu osiągriąłern(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadanr akcje w inrrych spółI<achJrandlowyclr - należy podaó \iczbę



od
od

Prowadzę działalrroŚĆ gospodarczą (nalefi podaó formę prawną i przedrniot działalrrości): ..,.......,.........

- osobiście

- wspólnie z innyni osobami

ztego błuhr osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gosPodarczą lub jestem przedstawicielem, pehromocnikienr takiej działalności

(należy podaó fornrę praw]ą i pzedrniot działalności): ....,....,......

- osobiście

- wspólnie z innyrri osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

\rII.
W spółkach lrandlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jesten członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości:

*,
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o waltości powyzej 10.000 złoĘch(w prrypadku pojazdów meclranicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkóji), ,,..........

X.
Zobowiązalria pierrięzre o wartości powyżej 10 000

czĘŚc B

Powyższe oświadczenie składanr świadorny(a), iż na podstawie art. 233 § 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

ą, /.tra-(3,

Kodeksu karnego za podanie

(podpis)(n]leJScowośó, data)


