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Uwaga:
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2.
3,
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6.

Osoba skladaiqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wvpelnienia kaidej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai
,,nie dotyczy".
Osoba skladajeca oiwiadczenie obowiezana jest okreilia przynaleinost poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w izobowiqzai do maiEtku odrebnego i maiatku objetego
matieiska wsp6ln06cia majatkowa,
OSwiadczenie o stanie majEtkowym dotyczy majqtku w kraju i 2a glaniaE.
O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje 16wniei wieflytelnoici pieniqine.
w czeici A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeici B zag informacje niejawne
dotyczEce adresu zamieszkania skladajEcego oawiadczenie oraz miejraa poloienia
nieruchomoici.
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(miejsce zat,udnrenia, stanowitto tub lunkcja)

po zapo?naniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoru Qdzie gminnym {Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oawiadczam, ie posiadam wchodzAce w sklad maliefiskiej
wspolnolci majitkowej lub stanowiqce m6j ma;qtet odrqbny:'
t.
Zasoby pienieine:

-

6rodki pienieine zgromadzone w watucie po sxi.it

-

srodki pieniQine zsromadzone
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tytul prawnyr ...........4f .^DoIt LU............
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o wartoici:

rodzaj zabudowy:

tytul Prawny:
Z tego tytulu osiQgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysokoaci:
4. lnne
powie12chnia:
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Posladam udzialy

pr^zedsiebiorg69
..

D7..!.1.1.

l.l.t.{..D)

w

sp6lkach handlowych

udzialem gminnych os6b prawnych lub

!..Y(. l-Y....

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy
Z tego

z

),v lrt6rych uczestniczq takie osoby- nale2y podaa liczbe iemitenta udzial6w:

nii

10% udzial6w w 5p6lce:

tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
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1. Posiadam akcje w spdlkach handlowych z ridzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w,
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akcje te stanowiq pakiet
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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
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naleiy podaa liczb, ,
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Nabylem(am) (nabyl mdj matonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do iego majqtku
odrqbnego) od Skarbu Paistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastqpujqce
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PrcwadzhdztalaB#fffNfldarczq (naleiy podat forme prawnQ i przedmiot dziatatno3ci):
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te8o tytulu osie8nQlem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko3ci: . .tr-iE.
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sp6rkach handlowych (nazwa, siedziba sp6t11, ...11..'.€..02.i-!.((..-.1.
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lnne dochody osiegane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnojci zarobkowej lub zajea, z podaniem
kwot

,u

zyskiwa nych z kaidego tytulu: ..-.,..

2-!t tfr /.+ar_yt€a... :r.l.i)

t.iaz-k .

.

.

..

tx.
Skladniki mienia ruchome8o o wartoici powyiej 10 000 ztotych
mecha^niclnych naleiy podad rDalke, modelj r9k produkcji):....
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przypadku pojazddw
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ZobowiEzania pienieine o wartogci powyiej 10 00O ztotych, w tym zaciQgniete kredyty i pozyczki oraz
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Powyrsze oSwiadczenie skladam Swladomy(a), ii na podstawie art.233 S
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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Kodeksu karnego za

