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Dz. U, z 2003 r. Nr 34, poz. 283
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-/ (miejscowość)

Uwaga:
1, na jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, w konkretnym przypadku zastosowania, nateży wpisać

3, O.:oł"_. składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió przynależnośó poszczegó!nych
składnjków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Ó;ętógo
małżeńską wspól nością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,
.oświadczenie m ajątkowe obejm uje równi eż wierzytel nośc i pien iężne,
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne,-w.częSci B zaś informacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania składajągego- oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z ptzepisami ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorądzie powiatowym
(Dz. U. z200I r. Nr l42, poz. 1592 otaz z2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Ni t 1:, poz. 984, Nr
153, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art. Ź5c Ę ustawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątekodrębny:
L
Zasoby pieniężne:
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3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...,...,, powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

§ltuł prawny:

4,

Zo lłżAs/bos c
ilI.
l . Posiadam ldziaĘ w spółkach handlowych z ldzińem powiatowych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

(,UtE DofY(zr",r"""""""

lldziaĘ te stanowią pakiet większy nż 10Yo udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

Iv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczątakie osoby- naleĄ podaó ticzbę i emitęnta akcji: ......,..

.,..,,..,..,,.J....
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akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce:

Ztego tlrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,......,.......

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

""""l/"t,,ź n,ęT y'Z(
',.'.',..','...,.Ż...'.D....'..:.....

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



v,
NabYłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Pństwa, innej państwowej osciby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związtOwiu6 oO
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze prr"t^rg, - naleĘ podać

::]:-::: ::::-:.l*"ia, 
od kogo:
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vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarcą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

Ztego Ęłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ................

Znądzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej działalności

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

vtr.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

,. . . . ,.,,/a..|,.E,...,.D.,
,/

oT
-jestem ozłonkiem zauądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

7,tęEo Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w prrypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podaó markę, model i rok produkcji): ....,.......
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w złliązku z jakim ńarzeniem, w jakiej wysokości): .,,...

czĘŚc B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ,..

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w p,unkcie II części A (adres):


