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radnego powiatu

Uwaga:

1.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk

Z.JeŻeli poszczegotne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisai ..nie dotvczv''.

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależňość
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
od rę b neg o i maj ątku objęteg o maľże ńs ką ws pól n ością majątkową.

4.oświadczenie o stanie majątkowym dctyczy majątku w kraju iza granicą.

5.oświadczenie o stanĺe majątkowym obejmuje również wierrytelności
pieniężne

6.W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne' w części B zaś
informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenľca 199B roku o samorządzie
powĺatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz' 1592 oraz z 2oo2 roku Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214,
poz.1B06), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadamwchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój rnajątek odrębny'
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- środki-pienięzne zgromadzone w walucie obcej :......
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- papiery wartościowe: . . ' O. . .. nć.ę.. ."b{7 , 1
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1'Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osobprawnych lub przedsiębiorców, w których uizestniczą takie ošouy _ nal"iy poäáě
liczbę iemĺtenta udziałów: ---"'---! ' "'

........

udziały te stanowiąpakiet większy niz 10 % udziałów w społce:

.............nĺi.ę .d.e{.7ę?T. .....;.

Z tego tytułu osiąnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.................

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. Posiadam udziały w
liczbę i emitenta udziałów:

lv.

í. Posiadam akcje w spółkach
prawnych lub przedsiębiorcow,

handlowych z udziałem powiatowych osób
w których uczestniczą takie osoby - należypodai liczbę i emitenta akcjĺ:



akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spďce:

u ĺ7ę JeĘ ę?T

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naleŻy podac liczbę
i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścĺ:...

V.

Nabyłem (am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do
jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _
nalezy podac opis mienia i datę nabycia, od
kogo.
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1' Prowadzę
dzĺałalności)

działalnoŚc gospodarczą (nalezy podaó formę prawną i przedmiot

n ie ďoĺqa"ĺ""'T
- osobiście



- wspólnie z innymi osobami:. ............

...... ... ..... !/.t.' Ś...ď o Í 7 c.ł.?ĺ...

Z tego tytulu osiągnąłem (ętam) w roku ubiegłym przycłród idochód w wysokoŚci:..

2 - lyządzam dzialal nością gospodarczą l u b iestem pzedstawicielem, pełno m o -
cnikiem takiej działalności (należy podaéłorrnę prawnąi pzedmiot dziatalnoŚci) :

- osobiście:

-Z tego tytufu osiągnąłem ($am) w roku ubiegĘm dońód wwysokości:

... ... u ť Ś...r!ołąsę.1... . :....

vil.

W spółkaďr ńandlowych (naaľa, siedziba spiłki):... .. ;... ...

- jestern cztcinkiem zarządu (od kiedy) : ... .. . . . .

........,. ..:...... ..nÍę. {oĄsłą
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):..-...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..--..

Z tego Ętułu osiąnąłem ($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...
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Powyższe oświadczenie
S 1 Kodeksu kamego za
pozbawienia wolności.

składam świadomy (a), iŹ na podstawie
podanie nieprawdy lub zatgjenie prawdy

art. 2:33
grozi kara
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(miejscowośé, data)
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