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rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, nalezy wpisać ..nie
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4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą
5' oświadczen ie majątkowe o bejmuje równ ież wierzytelności
p ien iężne.
6' W częściA oświadczenia zawańe. s.ą informacje jawne,
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997^r. o cgraniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz'.
U. Nr 106, po.. 6zg, z 199Br' Nr 1 13, poz.715
iNr 162,
poz' 1126' z'1999 r' Nr 49, poz. 483, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia B marca '1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z zool r. Nr 142, poz.
1591 oraz
z2002 r' Nr23' paz'22a, Nr62, poz.55B, Nr 113, poz. oaż,
Nr 153, poz' 1271 iNr214, poz' 1806), zgodnie
ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
mająikowej lub
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod
i dochod w wysokości:
lnne nieruchomości:
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Posiadam udziały w spÓłkach handlowych
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naleŻy podac liczbę i emitenta udziałÓw:
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udziały te stanowią pakiet większy niż 1O%
udziałow w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym
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wspolnie z innymi osobami

2' Zarządzam działalnościągospod arcząlub jestem
przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnosci
(nalezy podac formę prawną i przedmiot działainoŚqi):
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wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod
w wysokości:
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-Jestem członkiem rady nadzorczej

_

spÓłki):

(od kiedy):

1estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci;
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorcze13
icld kiedy)

-.iestem

członkjem komisji rewizyjnej (od kjedy):
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W fundacjach prowadz
ących działalnoścgospo darczą
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jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-

jestem członkiem rady nadzorczej
(od kiedy):

-Jestem

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 1o
00o złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy
podaĆ markę' model irok produkcji):
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Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolnoŚci.

)*xh**./J,g!
(miejscowość,data)

1

art'.

233$ 1 Kodeksu karnego za'podanie nie-

T-e*

łtt

(podpis)

/f-e"-a---^
t

Niewłaściwe skreśliĆ.
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działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zwierzęcej,

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni
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