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radnego powriatu
('r:l.kiw,, drria 0'l.(
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1 osobil skladajalca
ka2de.i z rubrak.

(mlelsoowt)Sc)

otiwiadceenie obciwii4zana jest do zgodrnego,
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I ) llir

pra'wd:1, staranneg<l iiuupelrregg !'Ylpr3f6isnl3

2' Jeieli;roszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosc,wania,
wpisac ,,niiel r:lotyr:zy''.
3' osotra sklad:rjqca oswiadczenie obowiqzana jlst'oiiesli,c przynale2nosd;nale2y
po$zc:?eg611,ycir
skla dni kow
majqtkowyclt, dochodow i zobowiazan do malqt'xu odrgbnego i rrrajqtku
ob.jgtegq rrral2efi:iikq 'wspo
InoSciq

majqtkowq.

4. oswiaclczenie o stanie maiqtkovryrn dotyczy maiqtku w krajur iza granrcq.
5' OSwiadczenie o stanie rnajqtkourym otleimule rOwniez wierzvteln&ci pieni92ne.
6' w czE:ici A osvviadc;zenia zawarte sq iirforrnacje jawne, w'lzgSci B eas iirformacje
niiejawne cl'tyc;i:ii1ce ad'esu
zamie:szkani;a sk'ladajqcego o6rrtriadcz:enie oraz miejsca polo2enia nieruchclmosci.
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po zapoz:naf)tu st() z przepisami ustawlr z dnia lj czerwca lggB r
o Sarnor,zEdzre powr;rtO1,y',,n1 (Dz t., z lr Crl B r
poz 995, z poztl ;zrn ), zgodnre z: art 2{ic tej ustawy oSwiadczam ze posradam
wclrodz:acr:: w skharC nralzrlnskiei
wspotnoscr ma1Etl(owej lub stanorviqce m61 maleltek odrebny
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Zasoby prenrezne.
srodkr p,reniQzne zgrornadzone w rryalucie polskrej. ok. l0l)lf0 zl

sroLlkt pieniqzrre.zgrontadzone
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obce; nie d,trczr

paprery lvartoscrcvve. nic (lotvcz\
na k.wotg: nir dollczr
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powierzchni: I t2 nr2l, o wartosci ok. _t9t) 0(X) zl
tytui prawny: wlasno$d - rnal2eriska wsp6lrnoS( ma,l4tkowa
[\,4reszl<anie o powierzchni nie dotrcul nn2, o wartoSci
tytui prawrry ni,.' dotvczr
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Gos;podars,;Mo rorne
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Z teglo tytuiu 0r;iqgnqtem(glarn) w r,cku ubreglynr
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Posietdarn rrd;ziafy w spolkach handlowych
z udz.ialem po^{fj_oyvr:h,rlsob prervrrnircfr lub prze,rJr;ir}brr:rcow,
w ktorych ur:zt:s;tniczq takie osoby __ nalezy podac
lic;:be i emrtenta ud;zialow
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F'ostaciarn aKcJe

w spolkach trandlcwych z udzraiem powiatowych os;ob prerwrrycrl
rub pr;i:eclsr,,lDior{low
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roku ubregiym dochod w \Mysc,kosci. nie dr.rrrczr
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Nabylenr(anrl (nabyt mo1 ntalzclnek, z
wylaczenrem mienia przynaleznego do
;erg. marlqtkr, odr$bncclo) ot1
skarbu Panslwit' inne.1 panstvuowe.l osoby prawneJ,
sarmc,rzEdu
iecrnostek
teryto.arlnegc,,
rr:rtt ;:wrelzkrlur,
komunetlnel osrob'v prawneJ lub zvriqzi:u rnetropolitarnego
nastgpujqce mir:nie. kt6rer pocllegalo ;:b'y'cir-l
przetarqu
w clrt>dzr:
- ni:re,2y podac oprs rnieniar i cratg nabycra. o-d ko,Jo
rr it rlol r r.'zr
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Prow'adze ilzia'falnosc got;poclarczq (nalezy podac
forrng prawnq r przeclmrot clzrala nos;ci)
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'fteg':rtvtutuor;iqgnillem(glam)wrot<uro"n,rrtru.tao,ao"iuorr;r;;;";.,
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Larzedzarn d'zialalrrosciq gO:;;rodarrc:rq lub
lestem przeidsterwicielem. pelnomocnikiernr talr:iej c;zialiilr,rosci
(nar€r:zy podac formg prawnE i przedmiot
dzia,ralnosci): rrie d'tr,czr
osobt6cie rrie tlotr czr
- wS[rr3i1]ig z rnnymi osobami nie
dOt\rzl
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tego tyturur osiqgnqlem(gtarn) w r.ku ubieglynr
dochod w wysokosr;i nie dotvczr

vil.
W spolkach harrdlc'wych (nazwa, rsiedziba spolki)
nie d{)r.}cz.!
- Jestem cztonkienr zarzqdu (od kir:,Cy).
rric dorrczr
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lestenr czlonkirilnr rady nadz.rc;:e1
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'lestem cz{onkrem komrsli rewizyjnr:1

kreldy). rrie dorrczr
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kredy) rrie dotlcz.r

tego tytutu .si;qgrillem(glaml w roku ubieglynr
crochod w wysokgscr.
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dorvcz\

vilt.
Inne 'Jochody osiqglane z tytulu zatrudnienia lub
innel dziatalnclsO zarobl<r:wej lub za1g0 z poderrriem
uzysklwarry,ch z kazdego tytulu
kwrt
uuto\rit () pl:tcq - 2,6 {2.1.{5 zl
dieta radrrcgo gurx iatu .. l7 lf l
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skladniki mienia ruchomego o wartosci powyZei
10 000 zlotyr:h
podad merrkg, mocierl i rok produkcji): .
..

(vu

przypadku pojazdow mechianicznyc;h nate;iy

.

* Suzuki Grand vitarar r,k produrrc
ii2007
zlota bransoleta -.oh. 12 000 zl
ciqgnik rolniczy Ursus C 360 rok produkcji tg76 _ok.
l6 000 zl
ci4gnik rolniczy Ursus C 328 roli produkcji tg73 _ok.
Samoch6d osoborvy

l3

-

ok. 30 0002r

000 zl

X.

zobowiqzania pieniqzne o-wartosci.por,r'yz,ej 1o 000
zlotych, w tyrn zaciqgnigte kredyty i pozyrczt<ri oraz warurrki
wiwiqzkuz jakim'zaarzeniem w jakiejwysckcsci):..............

na jakich zostatSr udzielone (wobec tiogc,,

Kredyt hipoteczn)z

nin

obojga maltonkrivy)

zakup domu w banku

Pl(o

BP na kwotg 310 000

zzl

(unorva zdnia27,l2,20l7r,-zoborvi:;zarrie

Powyzsze oswiadc:zenie skladam swiadomy(a),i2napodstawie
art,233 $ 1 Kodeksu k:arnegoza po,clare:rie..
prawdy lubr zatajr:nie prawdy grozi kara proz:bawrenia
wornosci.
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