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l" osoba skfadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdE, starannego
izupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2' )eie:li poszczeg6lne

rubryki nie znajdujq w lkonkretnym przypadku zastosowarnia, naleiy rvpisarl
,,nie dotyczy,,.
3' osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleinoSd poszczeg6lnych
skladnrik6w majqtkowychr, dochod6w i
bowiqzari do maiqtku odrqbnego i maiqtku obietego mafiefskq wsp6rnosciq
maiqtkowQ.
4. oiwiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granicq.
5. o6vuiadczenie o stanie maiqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniq:ine.
6' w czgsci A o5wiadczenia zawarte sq infornracje jawne, w czq5ci B za5 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkan!a skta
jqcego o5wiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomojci.
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2ltego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wys;okoSci: ....r*r..{....
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Naby4em(lm) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego
do jego rnalqtku gdrqbneqoy
skarlcu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozadu
tterytorialnego,

ich zvriiizkc
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzl:u metropolitarnego nastgpulqce
mienir:, kt6re podlegalo zbyciu rv rjrocl
przetargu
nalezy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo.
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Z tego tytulu osiqgnElem('elam) w rokur ubiegtym dochod w
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Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSc;i
zarobkowej lub zajEe, z po<Janienr
uzyskir,vanyc;h z kazdego tytulu:......

kv.,.

. - "

"":"

.J..o.,.,..","A,.l..1..

czEsc

"' """!r"""""'
i Ii! fiJ2l::-.....1. *.+ilcy..

'r'.
.L!

B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej
oswiadczenie:
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Fowyzsze oSwiadczenie skladam Svuiadomy(a), iz na podstawie arL.233,$ 1 Kodeksu karnegc'za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnc6ci.
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