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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do U zgodnego 1z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczegrilne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisać ..nie
dotyczYtt.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚć poszczegÓlnych składnikÓw
majątkowych, dochodÓw i zobowiąra do majątku odrębnego i majątku objętego wspÓlnościąmajątkową.
Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje rÓwnież wierzyte|nościpieniężne.
W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu

przez osobypehriącefuŃcje publiczne(Dz.U. Nr 106,poz. 679,z |998 r. Nr ||3, poz.7|5 i Nr 162,poz. ||26, z
1999r.Nr49,po2.483,22000
r.Nr26,poz.306,orazz2002r.Nr ll3,poz.984iNr214, poz.1806)orazustawyz
powiatowym
(Dz.U. z200| r. Nr |42,poz.1592orazz2002r. Nr 23,poz.220,
dnia5 czerwca1998r. o samorządzie
Nr 62, poz. 558,Nr I13, po2.984,Nr 153,poz. 1271,Nr 200,poz. 1688i Nr 214, poz. 1806),zgodniez art.25ctej
j lub stanowiącemÓj majątek
ustawyoświadczam,
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Nabyłem(am)(nabyłmoj małŻonek,z wyłączeniemmienia przynależnegodo jego majątkuodrębnego)od Skarbu
Pa stwa,innejpanstwowejosobyprawnej,jednosteksamorząduterytorialnego,ich zwiqzkÓw lub od komunalnejosoby
prawnejnastępujące
mienie,ktÓre podlegałozbyciu w drodze przetargu-na|eĘ podaćopis mienia i datęnabycia,od
t,,'.l ,ł'
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gospodarczf (nateĘ podaćformęprawlląi przedmiot działa|nosci):
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w roku ubiegłymdochÓ
Ztego tytutuosiągnąłem(ęłam)
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w roku ubiegtymdochÓ
Ztego tytufuosiągnąłem(ęłam)
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powyzej l0 000 złotych(w przypadkupojazdÓw mechanicznychna|eĘpodać
Sktadnikimieniaruchomegoo wartości
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l Niewł#ciwe skreślić.
, Nie dotyczy d"''łalnościwytwÓrc rej w rolniotwie w za}resie produkcji rośtinneji arierzęcej, w formie i zakresie
eospodar$twarodzinnego.
' Ńie dotyczy rannadzorczychspÓłdzie|nimiesd<aniowych
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