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oŚwlepczENlE MAJĄTKowE
wójtn; znstępey rvóitł; sekretłrzn gminy; slrnrbnikn gm:ny, kierovynika jednostki organizacyjnej

gminy,
l

Poanń,

dnia 29 kwietnia 2019r.

Uwaga:

1.

Osoba skladająm oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypehienia kazdej z rubryk

2.

JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pĘypadku zastosowania, należy wpisać
,,gĘ
dotvczt".

3.

Osoba składnjąca oŚwiadczenie obowĘzana jest okreś§ć przynahżnośćposzcząólnych składników
majątkowych, doehodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

z prawĄ,

starannego

i

zupelnego

majątkową.

4.
5.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięzne.

6- W

częŚci

A

oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w

cz$ci B zaśinformacje niejałrne doĘczące

adresu zamieszkania skladojącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
J

a, niżej podp isarry(a),

t

(imiona i naz*,isko oraz nazwisko

rodŃe)

urodzony(a) 30 cr.e:nlgt 12ZOłłyWcrszałńe

DvrekŁor
(uiej.ce uairudni

Po za9oznaniir się z Przepisami ustawy

z

eni a, stanorvisko

dnia

lub funlroj a)

ż1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu

prowadzenia

.jziołallroŚci gospo,Ja,'czei ptzezosoby poiiiią,-e iitirkclep.i|;iiczrre (Dz U. Nr 106, poz.679,z 1998
113, Poz.715

iNr

162,poz" 1126 z1999r, Nr49. paz,483.zżaaa

r_

r

IrIr

Nr26_ poz,306araz22002r. Nr

1l3, Poz.984 i Nr Ż14,Poz.1806) oraz ustarłry z dlia 8 nrarca 1990 r. o samorządzie gmimym (Dz. U.
z2Oa1 r. Nr 142,poz. 1591 oraz z2a02 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz, 558, Nr l13, poz.984, Nr 153,
Płz. IŻlt i }'Tr 2il,, Poz, i30'o), zgodnio z ati, ż4h iej ustańJ oświadczam, że posiadam wcl-rocrzą;e
w skład nrałźeriskrei wspóltrosci

rlraiatkowe,i

:

1ló

I.
Zasoby pieniężne:

-

środkipienięzne zgromadzone wwalucie polskiej: 107.000zł

-

środkipieniężne zgrotnadzone wwalucie obcej: łlie doQczy

-

papiery wartościowe .rtłndusze inwestycyjne

na krvotę:

68.aOazł

il.
1. Dom o powierzchni:

nie

dołczy_

tnz, o wartości:

Ęńuł prawny:

2.

Mieszkanie o powierzclni: nie doĘczy

_

ffi2, o wańości:

§ćuł prawny:

3.

Gospodarstwo rolne: nie dotyc4l
rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

§ńuł prawny:

z

4.

tego §/tufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Inne nientchomości: nie dotyczy

powierzclrnia:

o wartości:

tytuł prawny:

Itr.
Posiadam udziaĘ w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta

udziałów:

nie doĘlcryt

