
4.
5.
6.

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

OSW|ADCZEN l E MAJĄTKOWE

(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 przypadku zastosowania, należy wpisać

..nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś!ić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowlązań do majątku odrębnego i majątku objętego
maźeńską wspólnością majątkową,
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĄu iza granicą.
Oświadczen ie m ajątkowe obejm uje równ ież wierzytel ności pien iężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie
nieruchomości.

U

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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 ż002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr l 13, poz. 984, Nr
153, poz, 1271, Nr 200, poz, 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art,25c tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

papiery wartościowe:

B zaś informacje niejawne
o?az miejsca położenia

il.
l.

I



J.

Ztego ftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: .......,.......,.. .:.

l. Posiadam vdzia.Ę w spółkach handlowych zvdziąłęmpowiatowych osób prawnych lub

;;;;;".,,-.*".,;;.;;;;;;;r;;; ,;;;";;;;;, 
,

Z tego§rtułu osiągnąłem(ęłam) w.or.u uUiegł}-ffi;J;*y;;dś;i, .......' .iJ

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zldziałem powiatowych osób prawnych lub iębiorców, w

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



v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mieeia przynaleimego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od

zby ciu w drodze przetar ga - naleĘ podać

vI.
l . P zą (na|eĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm pr ości:

Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem prz nikie

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

Ztego§rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłl,rn dochód w wysokości: .,,.. ę:,

W spółkach handlowych (narwa, siedziba spółki):



Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kedyty i poĘczki oraz

waruŃi, na iakich zostab udzielone (wobec kogo, w zwiazku z iakim zdarzeniem. w iakiei wysokości): .....,

czĘŚc B

Adres zamieszkani a osoby składaj ącej oświadczenie :

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozikarupozbawienia wol

(miejscowość, data)


