




VII 

Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, 
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków 

lub samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu 
(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo) 
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Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł 
(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, 

w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia) 
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Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym 
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Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

}-Jer V\,-0..jQ-- Z,fAJ\ . 1fa 0I ,"· ..........................................
(miejscowość, data) 
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