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WlADczENlE MAJĄTKoWE

3.

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

izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotvczv".

9:oĘ" składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku ou;ętógo
maźeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju lza granicą.
Oświadczen ie m ajątkowe obejm uje równ ież wierzytet n ości pien iężn e.
W częŚci A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz, U. z 2001 r. Nr l42, poz. 7592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 7806), zgodnie z art, 25c tej ustawy oświadczarrl, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
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III.
1 , Posiadam udziĘ w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

udziĘte stanowią pakiet większy niż lf)Yo udzińóww spółce: ../k"':,.,.. *i 
r-

Iv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnyc w

których uczestniczątakie osoby- na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji: .,../rl*ć,.....

Ztegoftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc i: ..,1d.ł....

2. Posiadam akci w innych spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę iemitenta akcji:

Ztego §rtułu osiągn{łemlęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



VI.
1. Prowadzę dzińalnośó gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): ......,.,,.........,

Ztegofftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc i: łae,.,.er&c*
2. Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzińńnośVl
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{I'roUrU*n handlowych (narwa,siedziba spółki): k ig... ,ń t

- jestem członkiem zaruądu(od kiedy): .,... rŹ r.,
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Ztego§Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc i .l4Ż,.,.

VIII.
Inne dochody osiągane z §ltułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,



icznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz

warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zlviękuz jakimzdarzeniern,w jakiej wysokości): ......'l L-

cZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w prinkcie II części A (adres):

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233
nieprawdy lub zaĘ enie prawdy grozi kar aiozbawienia wolności.

§ l Kodeksu karnego za podanie
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