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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
kięrownika jednostki
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najest do zgodnegoz prawdą,starahnegoi zupełregowypetnienia
KazoeJz rupryK.
łefe|iposzczegÓlnerubryki nie znajdująw konkreffiymprzypadkuzastosowania,nalefy wpisać,,niedotyczy''.
poszczegÓlnychskładnikÓw
obowi4zanajest określićprryna|efność
osoba sktadającaoświadczęnie
wspÓlnością
objętegomałżerlską
i
majątku
majątkowych,dochodÓwi zobowiąra do maj4tkuodrębnego
majątkową'
maj4tkowedotycąymajątkuw kraju i ra granicą.
4. oświadczenie
pienięme.
ie majqtkoweobejmuje rÓwnief w ierzytęlności
5 . oświadczen
zawartesą informacjejawne,w częściB zaśinformacjeniejawnedotyczqceadręsu
6 . W częściA oświadczenia
nieruchomości.
oŚwiadczenieoraz miejscapołożenia
zamieszkaniaskładającego

CZĘSC A

(m iej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

działalności
po zapozraniusięz przepisamiustawyz dnia21 siorpnia1997r. o ograniczeniuprowadzenia
przezosobypełniące
funkcjepublicane
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wsLÓlnojit
żeposiadamgclsEaoe w skłaÓmatżefiskioj
1806),zgodniez art.24htej ustawyoświadczam,
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'1ubstanowiące
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papiery wartościowe:
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jego majątku
Nabyłem(am)(nabyłmoj małzonek, zwyŁqczeniem mienia przynaleznego do
odrębnego)od Skarbu Paóstwa, innej pat'rstwowejosoby prawnej' jednostęk samorządu
terytoria1nego'ich zwi4zkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, ktÓre
podlegałozbyciuw drodze przetargu. należąng}acopis mięniai datęnabycia,od kogo: .........
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X..Zobowiązaniapienięzne o wartościpowyiej 10 000 ztaĘch, w tym-zaciągniętekredyty i
poiyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielonę (wobeckogo,w związku z jakim zdarzenieffi,W
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} l I(ooeKSu Karnego Za

art. /Jj

podanienieprawdylub zatajenieprawdy grazikarapozbawięniawolnoŚci.
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Il ] Niewłaściweskreślić.
izi Ni. dotyczydziałalnościwytwÓrczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roślinneji
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczyclt spÓłdzielni mieszkaniowych.
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