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Uwaga:

'.osoba 
sl<łaa#2r"{r/*.Á,{&,^^"^r,:=?3: :r:?::;:', prawdą

starannego ĺ zupełneg9,Úýypďnieniá każdě! z ruÉryk.

2-Jeżeli poszczególne 
_ 
rubryki nĺe z19lduje w konkretnym przypadku

zastosowania, nateży wpisaé ..nÍe dotvczv''.. - - ' '-

3.osoba sftładająca ośwíadczenie obowiązana jest określĺć przynateźność
poszczegóÍnych składnikýw mają!-kowych, đocnođów ĺ zoôowĺąáĺ äó majątkú
od ębnego ĺ majątku objętego maceńs-ką ws pó ln oścÍą mająt koĘ
4.ośwĺadczenĺe o stanĺe majątkouĺym doýczy majątku w kraju i za granÍcą.

S'ośwĺadczenĺe o stanie. majątkornrym obejmuje równieŹ wierrytelnoścĺpienĺężne.

9.ľ "=ę:cĺ 
A ośwíadczenĺa zawarte są ínformacje jawne, w części B zaśinformacje - nieJ'äwne doýczące ad-resu zamiđszkanĺa skiadającego

ośwÍadcżen ĺe o ráz m íejsca położen ía n Íerucho mośc i.
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Q*u,Árĺ;eaíą ĺ./,

w 7.aPoznanlu slę z pŻeplsanit Ustavĺľ z dnia 5 eđvÄ 1998 roku o samorządziepowiatowym (Dz: U'. z20ü roku Nr 'I4ż, poz. 1592 orázz2oo2 roku Nr 23. ooz^22o1592 orazz2OO2 roku Nr 23, poz22O,
.. 
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w skład maľżeńskiej wspólności majątkoľej tub stanowíące mój mająt"Ŕ ooiéoňl.
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Zasoby pieniężne ; 1/
- środki pienĺężne zgromadzone w waĺucíe polskiej:y'(-Ll?. Ĺa

na kwotę: ..;/t-Lr,.. ayr.r
il.

1.

3. Gospodarstwo rolne:

tytuľ prawn y | . . t^Ft//Jrt? ĺ,,. . . ./-ą'{,o.,. . . .=
/' ĺ- ' ')

z tego b/tułu (ęľam) w

wwysokości :... .*ĺr.,....6..ĺ..,l7 / .r.!,..,. ./Í.ą,
4. lnne nĺeruchomośđ :

i dochód

powierzchnía:... // c .r,ĺ.ĺ3....rp.*d... .. &zo.(4..ąĺ/ľ



/,
o wartości:......2..

tytułprawny :.. rr*Á lqál..........

Iil.

í.Posiadam udziały ^w społkach hendlowych z udzĺałem powíatowych osóbprawnych lub przedsiębiorcow, w których uczestnĺczą takÍe ośoby -;áěiY pJJäělĺczbę ĺ emítenta udzĺałów:

./ĺal ń'ý7

udziaĘ te stanowĺą pakiet większy niż 10 %o udaałów w spółce:

..,z. łĺ*.. ..,o/á,&.-ą.. ...

Ztegotytufu osiągn{e 
^ ĺęa^l 

(rárbiegłym 
dochód w wysokości:

Ztego ýtułu osiągnąłem (ęhm) w roku ubiegłym dochód' w wysokoścí:

-..,r{o; ,ťr+-7

1. osób
należy

lv.



Ztego tytufu osiągnąłem (ęľam) w roku ubĺegłym dochód w wysokości:
( ,r/ ,,

.. /,t-łl,... . .ék',tc :".ŕ..
,/ ,/

v.

Nabyłem (am) (nabył m'ój mďżonek, z wyląezeniem mienia prz.ynaleŻnego do
jego majątku odrębnąo) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby práwnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich ał,liązków lub od komunalnej osobý
PĘwnej następujące mienie, które podlegałlc zbycíu w drodze przetaęu _
naleŻy podaę oPi1l / mienla ĺ datę nabycia, od
kogo:...

//

vt.

práwną i przedmiot



- wspóĺnĺe z innymiosobami: . /(,ę). ,{'*&
,/ 
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vlt.

W społkach handloľych (naaĺva, siedziba spőłRi|:-.ć.ł.(,;., ,r;ý 7

- jestem członkiem zaĺządu(od kiedy) :..ĺ.i-t......r)1i'.' .z7
- jestem członkiem rady nadarczej (od kiedy):..7,.o.. ,ÍÄ Qe *.s

/,/

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:''.
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tx.

Składníki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo zloých (w przypadkupojazdőw mecha nícznych. ňależy póa.c'{*ké, ňoal] i ror produkiD :

Zobowiązanía píeniężne o wartości
kredvfu i oożveki ̂ vżŻ ll,ąÄl^l,í ̂ J"ľrfl í-0 09q złotych,. w tym zaciągnięte
Í"łH.L"":r,#,iy^:::ĺ|Ĺłii?ľ!ŕ39!ä,''i,ä;:ňJiT,"Ť;.:**lj3::w zwięku z jakim zdarzeniam, w jäłĺej üjäii"giJł']:': ..:-:::'::::.:.:::::.:*
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