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

osWlADczENlE MAJ TKoWE
radnego

dnia ..,

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

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczególne rubryk! nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nateży wpisać

..nie dotvczv".
3. O1oba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynateżność poszczególnych

składnjków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętógo
maźeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie maJątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mleJsca połóżenia
nieruchomości,

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fuŃcja)

Po zaPomaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z200l r. Nr l42, poz.1592 orazz2002 r. Nr 23, poz,220, Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz. 984, Nr
l53, Poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .,,...,...{*,

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

(miejscowość)

- papiery wartościowe:

2, o wartości:

2. Mieszkanie o powierzchni: ....,,......,....,.,,.. ffi2, o wartości:



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw a: ....,..

o wartości:

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: .

adziaĘ te stanowią pakiet więksry niż l0%o udziałów w spółce: ...ó14

Ztego rytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,....,,....,.. ).:(...r..,..,...,

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

Ztego§/tułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:...'.................:.

IV.
l, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w
których uczestniczątakie osoby- naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: .,..,.,,. ...,1.......,.,...,..,..

akcje te stanowią pakiet większy niż I0%o akcji w spółce: Y.......,

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

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

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



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżnnek,zwyłączeniem mienia ryrynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Pństwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terfiorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetatgu - naleĘ podać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

\/I.
l.

Ztego t/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zuądzam działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

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

- wspólnie z innymi osobami

.:.,...............

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

vII.
W społkach handlowych (nazvła, siedziba społki):

-jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

, , ,...x
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

. . .1. . .. . ..... ...,.

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

vlu.
Inne dochody osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,



podaó marĘ, mo$n! i rok

cZĘŚĆ B
Adres zamieszkania os oby składaj ącej oświadczenie :

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

233 § l Kodeksu karnego za podanie


