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obowiązana jest do zgodnego

z

prawdą, starannego

i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne

rubryki nie znajdują w konkretnym płzypadku zastosowania, nateży

wpisać ..nie dotvczv''.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnością majątkową.
5.

oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wlerzytetności pieniężne.

6.

W częściA oświadczeniazawańe informacje są jawne, w częściB zaśinformacje niejawne

4.

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości .
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(miejsce zJ{ruOnienial{tanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu się

z

pzepisami ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997r.

o

ograniczeniu prcwadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106,poz. 679, z 1998r. Nr
113,po2.715

iNr 162,po2.

1'126,

z

1999r. Nr49,.po2.483,22000r."Nr26, poz.306 arazz2002r. Nr

113, poz.984 i Nr 214, poz'1806) onaz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.

U. z2AA1r. Nr 142, po2.1592 orazz2OO2r. Nr 23, po2.220. Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.9il, Nr 153.

/fu

poz.1271, Nr 200, poz. 1688

i

Nr 214, poz. 1806), zgodnie

z

art.Z5c tej ustawy oŚwiadczam, że

posiadam wchodące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

..........

rodzajzabudowy:

powiezchnia:..'........".
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód wysokości:
4. lnne nieruchomości:'
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Posiadam udziały w spółkach handlowych

-

udziaĘ te stanowią pakiet większy niz 10

o/o

nalezy podać liczbę i emitenta udziałów

udzialów w spółce:

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

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych- należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1oo/o akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości;

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich alviązków

lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu
naleŻypodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:

vr.-,
Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (nalezy podać formę prawną

i

przedmiot działalnoŚci):
I

-

wspólnie z innymi

osobami:

.'...'.....'.....'
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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2.Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem, takiej
działalności(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):....'..'.'....
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

3' W fundacjach prowadzących działalnośógospodarczą:''..'...'....
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:
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tx.

Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 10 000 złotych ( w pzypadku pojazdów mechanicznych
należy podaó markę, model i rok produkcji): '.'..'...

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)
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