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

OSW|ADCZEN| E MAJĄTKOWE
::: :::

(miejscowość)

Uwaga:
1. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać
..nie dotvczv".

3. 99oĘ" składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zoborłiązań do majątku odrębnego i majątku oujętógo
małżeńską wspólnością m ajątkową.

4. Oświadczenie majątkowe d za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe o elnóści pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia jawne,-w części B zaś informacje niejawne

dotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oJaz miejsca 
- 

połóżenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z200I r. Nr 142, poz.1592 orazz2002 r, Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558,Ni t13, poz. 984, Nr
l53, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art, Ź5c tej ustawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowią." ńo; ma;ątet< odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:

il;,,;;,:;,:;.;;;;;;*",;;;,,,,

,.,....,.,......_.,......., na kwotę:

il.
l.



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:,..............

o wańości:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prrychód i dochód w wysokości: ......,.....,...
4. Inne nieruchomości: t

III.
1, Posiadam udziĄ w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podać |iczbę i emitenta udziałów: .

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

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

których uczestniczątakie osoby- naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: ....,....,...,.,.. l .b. .,. .

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

2. Posiadam akcje w innych



;v,
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia gzynależmego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich złliązków lub od
komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eĘ podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

t/r

2, Zarądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

vII.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIII.
Inne dochody osiągane zSułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §ltułu:



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l 0. 000 ńoty&i(w przypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w młiązluz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości): ...,..

L

czĘŚc B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ..

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

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż la podstawie art.
nieprawdy lub zaĘenie prawdy gr ozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowośó, data)


