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

ośwlłDczEN l E MAJĄTKowE

(miejscowość)

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

izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŻeIi poszczególne rubrykl nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotvczv".
3. Os<iba składająca oświadćzenie obowiązana. jest określić

skład4ików majątkowych, dochodów i zobow!ązań do majątku
frzynależność poszczególnych
odrębnego i majątku objętego

informacje niejawne
miejsca położenia

4.
5,
6.

małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz
nieruchomości.

CZĄŚC A
J a, niżej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(m iejsce zatrudnieni a, stanowisko l ub fu nkcj a)

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowyn
(Dz. U. z200l r. Nr l42, poz.1592 otazz2002r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz,558, Nr 113, poz.984, Nr
I53, 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:
L
Zasoby pieniężne:

- papiery wartościowe:



3. Gospodarstwo rolne: -ćś

rcdzaj gospodarstwa: ............ powierzchnia:

Ztego Ąłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .......,....,...
4. Inne nieruchomości:

ilI.
l. Posiadam ,*i"ł, W §półkach handlowygh vudziałempowiątolvy.ch osób prawnych lub

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

udziĘ te stanowią pakiet większy niż l\Yo udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziĘ w innych eĘ podaóticzbę i emitenta udziałów:
. ,,.,, ,.....; . ,....

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

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zldziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczątakie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji: .........

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

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -naleĘ podać |iczbę i emitenta akcji:

Ztego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄm dochód w wysokości: ..,....,...,,...



-v,

' Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia ffiynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich złłiązków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eĘ podaó
opis mienla i datę nabycia, od kogo: ..,..;,..,..,.,.,.. .....:.....,.......

vI.
l. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): .,..,.....,.,...,..,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): ,.,..,.,.,....,.

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

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

- jestem cżłonkiem zarządu (od kiedY): l.,....,.,.;,.;,,..].......,.,:.,,...... j:,..,::...,,.......,;...,,...........................,;.:...,..

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

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

zpodańiemkwotuzyskiwanych.zkazdego§rtułu:''.'.;..'..........'.'.''...........''.



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 złotyffi (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę, model i rok piodukcji): .:..:.,.:....:,..,:.....,.......

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

warunki, na jakich zostaĘudzielone (wŃeĆ kogo;,w mtiękuzjakim zdarueni,em, w jakiej wysokości): ..,...

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie

Miejsce położenia nieruchomości wymienionyc|r w punkcie II części A (adres):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

Kodeksu karnego za podanie

(miejscowość, data)


