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lJwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnego f prawdą,starannego i zupełnego
wypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeże|iposzczegó|ne .ubryki nie znajdująw konketnym przypadku zasłosowania,na|eł wpisać
"nie dotyczy".
3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżnośćposzczegó|nych
składników majątkowych,dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku obiętego
matżeńskąwspó|nościqmaiątkową.
4. oświadczeniemaiątkowedotyczy maiątkuw kraju iza granicą.
pieniężne.
5. oświadczeniemajątkoweobejmuierównieżwierzyte|ności
6. W częściA oświadczeniafawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne
dolyczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie olaz miejsca położenia
nie.!chomości.
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po zapoznaniusię z przepisam'ustawyz dnia 21 sierpnia1997 |' o ograniczeniuprcwadzeniadziałalności
gospodarczejprzez osoby pełniqcefunkcjepub|iczne(Dz' U' Nr 106' poz' 679' z 1998 r' Nr 113' poz' 715
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|ubzajęć'z podaniem
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powyżej
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x.

Zobowiąfaniapieniężneo wańościpowyfej 10'000 złotych'W tym zaciągniętekredytyi pożyczkioraz
wafunki'na jakichzostałyudzie|one(wobeckogo,W zwiqzkuz jakimzdazeniem' w jakiejWysokoścj):
'..''.'.
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NieMaścjwe
skreś|ić.
,] Nie dotycfydziała|ności
Wytwórczej
W ro|nictwie
W fakresieprodukcjiroślinnej
i zwiezęcej'w fo.miei zakresiegospodarstwa
rodfinnego.
." Nie dotyczyrad
nadzorczychspółdzie|ni
mieszkaniowych'

