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Uwaga:
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osoba składająca oświadczenie obowią'ana jest do zgodnąo z prawdąo
starannego izupełnego wypełnienia
kazdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkrctnym przypadku
zastosowania, należy wpisaó ,,!ie doty'Ev,,.

3. osoba' sk|adfje$ oświadczenie obowiązana jest określićpz,

5oyvclr, ó;-ńód;,' i zouowi|ia;

jątkową'
4.
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d. ffi;tki'-a6ńł;i,;{flff,lffj-tĘ:"ffi#!iłjĄ1f3Jł'#*Til1,:

oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje równ ież wierzytelności pien iężne.

częściAoświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca pol'ozenia nieruchomości.
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Ja, niżej podpisany(a)
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)'
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepjsami u9tawy z dnia 21 sierpnia 1997.r' o-_ograniczeniu prowadzenia
działalnościgo'ru'199,
póz.679,} lgsa r. Nr 113, póz' 715 i Nr 162, pÓz.
:Ę9qa'c1_"łPzez osoby.pe|ry1ce I1!Ę"j. publiczne (^Di: U
1,126,^z 1999 r' Nr49, póz' 483'z200Oi. Nr26, póz. 306 orazz2OOi2'r.Nr
11j, póz.984iŃr21a, pÓz' .1806)oraz ustawyZ
dnia 8 marca 1990 r' o S1T.ora1d1ie-gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, póz.'1'591 orazz-zóozr'
Nr23, póz'22O,Nr62,
pÓz'558,NrJ'13, póz'984,Nr153, pÓz'1271 iNr214,pÓz. '1806j,'żgodniezai'źiit"iustawy'o'swiaóczbm,ze
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej Iub'stjnowiące
ńol 1.n"iąt"r ooęnny:
t.

Zasoby pieniężne:

-

-

środki pienięzne zgromadzcrne w walucie polskiej:

papiery wańościowe:
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. Dom o powiezchni:...................

2. Mieszkanie o powiea rnni'%ł..
3. Gospodarstwo rolne:
rocizaj gospociarsiw^,''..............ryłc.....'.....aleĘ

powierzchnia:........T

ryl

tytuł prawny: .......''..............
Z iego tyiułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przyehód i rjochórj w wysokości: .....rs,l*.....e.|łF.7qu|r'

tyt
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uł prawn y:''.''..'..'.......''.
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Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -naleĄ podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:
..{&,'.........o'!n

\rł,,v

udziały te stanowią pakiet więks zy niŻ 1Oo/o udziałÓw w spÓłce:

'.....'..'....'qĄ,yk-

a(Ąry/

Z tego Ą1tułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:.....'...'..''.'.. .nyrt''.

' eIpkł.łlY

M.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podaĆ liczbę i emitenta akcji:

akcje ie stanowią pakietwiększy niżiOo/oakcjiwspÓłce:.....'.'.'..'.'(ł.'.L..''.'

,LĄq,

Z tego Ąttułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód wwysokości........''----!;Jn,k-

V.

orofuyW

zwyĘczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego).od Skarbu
Nabyłem(am) {nabył mój małzonek,
'prar,vńei
jednostek samórz{du ierytórialnego, ich aruiązków.lub od komunalnej
pJńót*J,'ińńej ńińsł''Jitej osooy
pódl_egało
zbyciu w drodze przetargu _ nalezy podać opis
priwne-1-n'astępujące-mienie,
rtore
osoby
mienia idatę nabycia, od kogo: ...'..'...'........i4Ab

a|,a|rNry/

M.
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Prowadzę działalnośĆgospodarczą2 (nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):

-

wspolnie z

innymiosobami

2' Zarządzam działalnościągospodarczą

'..'.'....-W,.

dft'Zw'

lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(nalezy

podać formę prawnąi pzedmiot działalności):''......'......'.'. .'.....ĄA/k"'..'..
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wspÓlnie z innymi

' Mu et'\W

osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychód

i

dochod w wysokoŚci:..'''.

vil.

1.

Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółk|):

""'""

kiedy):

-

jestem członkiem zarządu(od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej(od

kiedy):'..
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .........''...*!......

lv

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochod w wysokości:

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10 0o0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podać markę, modęl irok produkcji): ............'......'. .' '

...f'wk oh\ry

x.

poŻyczki oraz warunki, na
Zobowiązania pieniężne o wańościpowyzej 10 00o złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

'

Ir;,ori,;

rpłi|uw]ry *

%ila:v'\'''

:

'

'ĄŁ'a@199 ..-.V.leĄr''.bl}św1.1i*7

