
Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

(miejscowość)

Uwaga:
'l. Osoba składająca ośw|adczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składni-

ków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkową.

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

czące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

urodzony(a)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko ro

\l/w ...................

be ,t)
(miejsce zatrudn i enia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U, z 200I r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz, 984, Nr
I53, poz. 127l, Nr 200, poz, 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej ustawy oświadczam, ze posia-
dam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: *

II.
1,

papiery wartościowe:

Dom o powierzchni:

§ltuł prawny:



Ztego Vtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłn przychód i dochód w wysokości: ,.......,.......
4.

III.
1. Posiadam udziĘ w spółkach handlowych zudzińem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, ń których ie osoby - na|eĘ podać liczbę i emitenta

udziałów: .,..,31*..........

adziĄ te stanowią pakiet większy niż I0%o udziŃów w spółce:

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

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udzińów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,............,..

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

akcje te stanowią pakiet większy niż IIYo akcji w społce:

Ztegoqlfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości, .,.....#*...,.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta

Ztego b/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,....,,...,



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z v,ryłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich rwiązków lub od

vI.
formę prawną i przedmiot działalności): .....,....,......,.,

'...........'.'...'.

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §rtułu o'siągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ......,...,,.,.,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przeds działalności

(na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): .

- wspólnie z innymi osobami

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

t

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vnl.



Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżei 10.000 zł mechanicmych
naleĘ podaó markę, modeI i rok produki,:il, ....-.. 

'i}*.

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

cZĘŚĆ B

Adre s zamieszkania o soby składaj ąc ej o świadczenie :

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie a,"t. 233 § 1

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.
Kodeksu karnego za podanie


