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ośwnDczENle Mł.l Dz. U, z 2003 r. Nr34, poz.283
ĄTl(oWE

|.,....,.... dnia .Ę./2,.?-ffi.ź.,.
Uwaga:

cząśc l
Ja, niżejpodpisany(a), .....,,]

urodzony(a) ..,...U. :,.€ź

Zasoby pieniężne:

- środki pien

y' j,,

(miejscowość)

il1iĘ"r"ił?:^""jest do zgodnego z prawdą, starannego
ryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać

jest okreśtić pzynależność poszczególnychzań do majątku oO.ęnnego t majątku objętego

B zaś informacje niejawne
. olaz miejsca połóżenia

pisami ustalrry z dnia
15Ę qazz2ffiZ r. samorądzie powiatowym

i Nr 2lą poz. 558,.Nr 1I3, pz.984,Ń;
skiej wspóIności .l'bnuY oŚwiadcz-am, że

o.1 malątek odrębny:

ln€

2.



Ztego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..,,............

/

o wartości:

uL
l- Fcfudm u&iały w spółkach bandlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub

pzć*FlcoOą w lfiór5rch lrctnicą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

IY.

Z M n.t'irly r imych spóftań hmdlowych - rn.Ieł podać licńę i emite,nta udziałów:

Z ĘDtyrhhcń€nrłern(ęhm) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ................

l. Pmiadm akcje w społkach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

korJph uczestnicą takie osoby- nalezy rydać liczb nta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż IIYo akcji w spółce:

Ztego §/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku



v.
NńYłem(am) (nóył mój małzonek, z wyłączeniem mie-ńia prrynależmego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Panstwą innej pń9twowej osoby prawnej, jednostek iamorądu tórytorńńego, i"h związtow iuu oo
koluryln9j 

9soby prawnej następ'ujące mienie, które podlegało zbyciu w dr-odze prrĆt*go_na|eĘpodać
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
1 . Prowadzę działalnośó gospodarcą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): .....,....,.,.......

- wspólnie z innymi osobami

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

2. ZarządzamdziałalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): ,..,.,......,.,.

- wspólnie z innymi osobami

l'il wioku uĘ5mechfi w wysokości: ................

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

-jestem członkiem rńy nadzotczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

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

c



" '; , )łą
..ł.-+7#Ź.ai.,\

DL
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 ńoĘch(w przypadku pojazdów mechaniczrrych

x.
Zobowiązania

.16:ś+^łe,/,,a.ńl

,...s:.

/

CZĘŚcB
Adres zanieszkania osoby składającej oświadczeni E: ....s,

}fiGir pobacnb n*nrchmofof wymienionych w punkcie II cząści A (adres):

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iżna podstawie art. 233 §
nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

/kł,z,,.qz. /Zł,ź

l Kodeksu karnego za podanie

(miejscowość, data)


