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(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, naIeży wpisać

..nie dotvczv".
3. 9io!" składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku Óętógomaźeńską wspóI nością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są infórmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca 
- 

połóżenia
nieruchomości.

Po zaPoznaniu się z przePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym
(Dz, U, z200I r, Nr l42, poz. 1592 otaz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Ni t t3, poz. 984,'M
l53, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art, ŻS" t"i ustawy oświadczarą że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój maiątet odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

CZĄŚC A

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościowe:

,a



3. Gospodarstwo rolne:

o wartości:

4. Z_

uI.
l . Posiadam udzińy w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestliczątakie osoby - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

udziĘ te stanowią pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:

Ztego 6rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

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

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

których uczestniczą takie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: .....,...

akcje te stanowią pakiet większy niż I\Yo akcji w spółce:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

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



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małZonek, z wyłączeniem mienia pwynależmego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zvłiązków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące,mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargn- naleĘ podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.

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 ubiegĘm dochód w wysokości:

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

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

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



Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 ńoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę, model i rok produkcji): ...,.........,.

-

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zl,łiązku z jakim zduzeniem, w jakiej wysokości): .,....

C7,ĘŚCB
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie

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

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

(miejscowośó, data)


