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

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

i zupełnego wypełnieni a każdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotvczv''.

9:oĘ" składająca oświadczenie obowlązana jest określió przynależnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku oujętógo
maźeńską wspóInością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĄu iza granicą.
_oświadczen ie m ajątkowe obejm uje równ ież wiezytet ności pien iężne.
W częŚcl A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca' połóżenia
nieruchomości.

SZą,łł A/1-1

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz, |592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Ni t 1:, poz. 984, Nr
l53, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art,25c tej ustawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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§tuł prawny : ........,,... k,kS,*- ;1r,,



3. Gospodarstwo rolne: i
rodzaj gospodarstw u, ...,.-kŻ
o wartości:

Ztego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiesłvm orzvchód i dochórl w wwsokości.
4. Inne nieruchomości:

nI.
l. Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zldzińempowiatowych osób prawnych lub

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

/

udziĘ te stanowią pakiet więksry niż llYo udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziĘ w innych spółkach handlowych - rylezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

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

których uczestniczątakie osoby- na|eĘ poda a akcji:

,..,,,,k.,..,.

Iv.

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

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -npleĄl podaó liczl
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,ch - npleż! podaó liczbę i emitenta akcji:
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NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia ryzynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytoriańego, iit 

"*ią"tów 
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komunalnej osoby prawnej następuj ące mienie, które
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Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

i): . . , . . . . . . . . . . . ,
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-wspólnie z innymi osobami ..,.,,,..,k.,.,,.

Ztego brtułu osiągnąłem(ęłam) w roku

vII.
W spółkach handlowych (narwa, siedziba spółki):

_;"*;;;;; ;;;;;; ;;,;; ;.;;;;n:, " . .|, .,;r'..|.., ł*.t

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

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

z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego §rtufu:



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej

?b2,I*ł,
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz

warunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w nliązkuzjakimzdarzenięm, w jakiej wysokości): .,....

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iżna podstawie art,233
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi karuioJbawienia wolności,

§ l Kodeksu karnego za podanie

(podpis)


