
Dz. U. z 2003 r. Nr34, poz.283

OSWIADCZENI E MAJĄTKOWE
,. radnego powiatu
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1. jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, konkretnym pzypadku zastosowania, nateży wpisać

3. 9:o9".. składa|ąca oŚwiadczenie obowiązana jest okreśtió przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązir ao majątku odirębnego i majątku Ó;ętógo

aju i za gran|cą.
zytelności pieniężne.

acje jawne, w części B zaś informacje niejawne
cego oświadczenie oraz mlejsca położenia

" 
i;i;j;;; ;il;;;;l;';;;;;;;i;i;;i;;k;j;'

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z200l r,Nr142, poz, 1592orazz2002r.Nr23, poz,żZO,Nr62,poz.558,Nittl,poz.984,Nr
l53, Poz, 1271, Nr 200, Poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. isc tej uŚtawy oświadczam, że
Posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowią". ńo; ma;ątet odrębny:
I.

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

ft,0(,fu,l,(
(miejscowość)

Uwaga:

czĘŚC A
J a, niżej podpisany(a),

oraz nazwisko

l;'d, o.k_,łt
t

,,,,,, ,; ,[

II.
l.

2.

§rtuł prawny:



3.

, ś; §.l*

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

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - nal

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

Ęrtuł prawny:

4,

IV.
l, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczątakie osoby- naleĘ podać liczbę



v,
'NabYłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terflorialnego, ich ntiązków iub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciuw drodze przetargu - naleĄ podać

:::":,"":::::-:-::,","ll"1" . łć ,,, ,, .,

\II.
l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...........,.....,..

- osobiście

ztego fftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności): .............,..

- wspólnie z innymi osobami

W społkach handlowych (namła, siedziba spółki):

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



Składniki mienia ruchomego o wartości povlyżej
naleĘ podaó markę, model i rok produkÓ;i;: ......

10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicanych

Wr;,'I Ewa_+ łją7_r:

x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej l0 000 złoĘch, w łm zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz
warunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvliązkuz jakimzdarzeniem,w jakiej wysokości): ,..,..

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ..

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

233 § 1 Kodęksu kamego za podanie

ą


