
-s Dz. U. z2003 r. Nr34, poz.283

ośwnDczENlE MAJĄTKowE

(miejscowość)

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 pzypadku zastosowania, nateży wpisać

..nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowlązana jest określić przynależność poszczególnych

składnjków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętógo
maźeńską wspóInością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Ośwladczen ie m ajątkowe obejm uje równ ież wierzyteI nośc i pien iężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz

4.
5.
6. informacje niejawne

miejsca położenia
nieruchomości.

cZĘŚC A

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowlłn
(Dz,U.z200l r.Nrl42,poz.1592otazz2O0żr.Nr23,poz,220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr
l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań.25c tej ustawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
L
Zasoby pieniężne:

C.Ęrtuł prańny: ...,,

2. Mieszkanie o powierzchni: ,,.......,.... ......... m', o wartości:



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

Ztego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: .,..............

o wartości:

uI.
l. Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudzińem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: .

l;dziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:

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

2, Posiadam udziĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

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

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

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



v,
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pynależmego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich nłiązków lub od
komunalnej osoby prawnej następującetnienie, które podlegało zbyciu w drodze przetatga-naleĘ podać

vI.
l.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

2.

- wspólnie z innymi osobami

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

\/II.

-jestem człoŃiem rady nadzotczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoty&, 1w pr"ypadku pojazdów mechanicznych
na|eĘ podaó markę, model i rok produkcji):

x.
Zobovłiązania pienięzne o wartości powyżej l0 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w nłiązkuz jakimzdarzeniem, w jakiej wysokości): ..,...

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .,

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

(podpis)

n ieprawdy lub zaĘ enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wo lności.


