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Uv'aga:

1. osoba składająca ośrr'iadczenie obowiązana jest do
starannego i zupelnego v';'pełnienia każdej z rubryl[.

Ż. Jeżeli poszczególne rubrylfui nie znajdują !l/
zastos o$'an ia, na|eĘ rł'pisać,"nie dot\'cz\,''.

zgodnego

konkretn;'m

Z

prawdą,

prą'padku

3. osoba składająca ośv'iadczenie obowiązana jest określićprrynależność
poszezegó|nych składnikóu'majątkorł'ych, dochodóv,i zoborł'iązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską w,spólnością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkovym doffcą'majątku v'kraju i za granicą.

4.
5. ośrł'iadczenieo stanie majątkovym obejmuje również v,ierzytelności
pieniężne.

6. W częściA oświadczenia zau'arte są informaeje jav'ne, n' częściB zaś
informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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(mi ej sce zatrudnienia, stanorł'i sko

lub funkcj a)

po Zapoznaruu się z przepisami ustawy z dnta 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 220A1.r. Nr 142, poz.l59l arazz2AA2r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr 113.
poz.984, Nr 153, poz.I27l i Nr 214, poz.1806)' zgodnie z art.Z4h tej ustaw1, oświadczam,
ze posiadam wchodzące rł' skład małzeńskiej rł'spólnościmajątkowej iub stanowiące moj
majątek odrębny
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Nabyłem (am) (nab14 mój małzonek,
z uyŁączerriem mien ia przynaieznego do jego
majątku odrębnego) od Si<arbu Państwa,
inrrej pansńowe; osoby prarłnej, jednostek
samorządu ter5łorialnego, icir związkou'
lub oó i.orrr*utn.J osob.v piawnej
następujące
mienie' które podlegało zbycru rł' drodze
przetargu'^_^łabzy podac opis
mier.ria
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Prowadzę działalnośćgospodar czą(naleŻy
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Z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdega tytułu :
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Składniki mienia ruchomego o wartościporłyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
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Zobowięartia pienięzne o wartości połrT,żej10 000 zŁotych, w tym zaclągntęte kredyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jaklm
zóarueniem, w jakiej rłT'sokości)

:

Powyzsze ośrł,iadczenieskładam świadomy(a), iz na podstawtę nt.233 $ 1 Kodeksu
kamego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozikarapozbawienia wolności.
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