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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminv' skarbnika gminy}
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wvdająccj decvzje administracvjne w imieniu
wóitallI
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IJWAGA:
1. Osoba składająca clŚrviac'lczerrie obowiązarra jcst clo zgclclnego z 1llar.vclą, stalannego izullcłnego wypełnienia

lilrżtlc1 z ltrbryk,
2. .Ieźeli poszczególne rlLbryl<i nie znajcltrjąr,v l<onkrctrlyl-n przy;ladktL zastosowatliiL, rrależy rvllisaĆ,,nic tlotyczy'.
l. Osobir sl<łatitr.iąca oŚr,r'iatlczerrie obowitlzarra _jcst określic przyrlaleznośc ptiszczegtilrTyclr sl<łaclrrikórv

majątkowYch, dclchcldĆlw i zclbclwiązali clo rnajątktr oclrębr-rcgcl i najątktl tlbjętcgcl małzeńską wspólnością
ma,jątliow,ą,

4. Ośrviaclczcllię nra_iątkowc clcltyczy rna_jątl<rr w kraitr i za grarricą.
5. Ośrviirclczenie llajiltliowe obejrnuje I,ównięz wierzvtc-lrrości pienięźnc.
6 W częŚci A oŚrviatlczetlirl zarł,itrte si1 irrfbrllrirc.je jitlł,ne. rv częsci B zaś ilrfbrrlllrc,,1e rrie_jawrle dotycząoe aclresu

ztilrrieszl<alliir sl<łada_jąccgcl tlśu'iar,lczetlle clrirz rlrie.jsctr 1lołozerlia rlierł_tcIrol,tltlsci.

CZESC A

Ja. niżej 1lrltllli536yla). ,. }r* t.rl ..J*n;#r'rr;..../Lc'l{i.,1.T,?.i..::)vy/t.
J J {y' (i,r,iu,,il tlllzwisl<t, ufnl nfl,/\Ą iskcl r.oclowe)

trrtlr.lzolly{a),ł3. .fvv!!'łil:4'Ql{*.'/ry |ł { rŁ.. w ..Tr:,,.?.1.?,Ł-.;?.r=.,|r.:o. (.'..t,,.(.
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I
( tlltc1 sce złtrLtdll i cn r a, stanclrvi skcl l irb filllkcla)

Po ZaPozllanru się z PrzePisanli usta\Ą/y z clnia 2l sierpnia lC)9J r. o tlgt,atliczelliu 111,owadzenia clziałalrrości
gclsPclclarczej ptzcz osoby pcłriiącc liLnkc_ie pLrblicznc (Dz. U. Nr l06, ptlz.679, z 1998 r. Nr 1l3, poz. 71,5 i

Nl'l62.Poz. 1I26,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazzż0O2r.Nr113,poz.984iNr
214.Poz.l806) clraz usta\Ą'y zdnia 8 rllarca l990 r. o satrrorząclzie gtninnytrr (Dz. U. z2001r, Nr l42.poz,
l59[ oraz z2002 r. Nr2_], poz.220. Nr62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr l53, poz. l271iNr2l4, poz.
1806), z_{odnie z art.24l'l te.j ustawy oślł,iadczatrl, ze posiadanl wchodzącę w skłacl nrałzeńskiej wspólności
rna.j ątl<clr,ve j lub stanow i ące rló_j rria_j ątek odrębny :

Zasoby pieniężrre:
środki pienięzr-re zgronladzclne lv walLtcie polskiej :

I.

śrocil<i pienięzne zgronla,Jzone w walrtcic obeej , .,1.5. ł,. . ,(ł..Łl}.



ptiplely wartosclowc

,fl,Yrł.,...f?.ś:ł,.

II.
1.

ż.

_,) .

o wartości: ..,.t...
&t-W. . . ., . ./.1 J.lt,ęŁt,sa-

w społkach łrandlowycl' - należy potlac liczbę i emitenta udziałów:

a>'-ł* .. . 
/1\ł.4."'|ł.ę/*..t 

ł.t-. - -

[)onl o porł icrzchl r,.Ą4'. ,pa.vęQl,,g]],, o wltftt si. ł+!1/_łĘ.*t,::Ęy,ltll prlrrł ny" ,łłłŁ. Ę;r:!,:
Micszl,anicopclrłicr.,.ur,r^,;a1*:1t,i*ńe tlwlrr.ttlści/Idl/ł/4ft-Ęv,ułprawny,"./łiilł_ł,ałati?,jt, 

{

Guspotlarstwtl t.tllnc: rotlzlj goJpu.lar.st ua: .l.tłł fł/rę*ł/ą... 1''o*ierzchnia: .l'b'.{.. '7'1ł!': c Łlą

cl wartości: ....A:ł-ł'....rł.:._.ż L,'Ł-.. rodztrj zabrrdtrwy:

tyturł prawny: .... l .ł.ąŁ'. ...f,a,n,,,:ł, v]g,

Z tego tytlrłu clsiągl-iąłern(ęłanr) w roku ubieltynl,przychócl l clochod w wysokości: ",,

Inne nieruclronrosci: 1.1tlwie-rzchnia:. . , , /ł,,1ł r,,' t, {i,d/,G,,

tytuł prawny:

ilI.
Posiadam rrdziały

udziały te stanowią pal<let *,*,,rrr ,.,, , o" 
" 

,,ur,.io," * rfoi." i; , r,iłl,i.ł.ł/,_iLŁ. " " "

/, tego tyttrłu osiągnąłerrr(ęłarn) w roku ubiegłyrn doclróci w wysokości:

IV.
PclsiadaLn akc.je w spclłkaclr lrandlorvych - nalezy podać- liczbę i enlitenta akcji: .

akcje te stanowiąpakiet większy niż l0o/o akcji w spółce: ..łllŁ.
a ^J

. ł!.(",,.r.i, Q .a_ €. + ł-:*.

'1_, tegotytrrłrr osiągrrąłen'(ęłan) w roku ubiegłym c,lochód w wysokoścl: ",,ęźL,(:",

V.

łłę.i§ł:ą./.k;t

Nabyłerr_r(am) (nabył nrój rnałzonek, z wyłączeniern rrrienia przyna|eżnego clo jego majątku

odrębnego) od skarbrr panstrva, innej panstwowej osoby prawnej,.ieclnostek samorządlt

terytorialne_ucl. ich związków lub ocl konrunalnc.i osoby prawrre.j następu.jące mienie, które

pocllcgało zbycitr lv clroclzc przctargrt _ na|cży poclac opis micnia i clatę nabycia, od lrogo:



VI.

] 
elowaaz: 

1""|":]:o ili:.,,?;';"Si;3ł;.y,.:]"* 
prawną iprzeclmiclt clziałalnciŚci):

r{
osobiście .&ąę . .lł qr;_ radu,. { {łwspólnie z inrryni osobanri .....,rvrŁ?..' .,f,"r€!w_,ł{?§,.,. :...

Z tego tyttrłtr clsitlgnąłenr(ęłarn) w roku trbie{łynl przychócl'i dochód w wysokclści:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarcząlLrb jefrenr przeclstawicielern, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy poclać tbrnrę pfawną i przeclmiot działalności):

osobiście. ...._ .ł,*ę:U O9.wol
wspólnie z innymi osclbani , .,4/,+.Ł. Cłł:h.Cłą.JJ

7, teg<l tytułu osiąnąłenr(ęłanr) w roku trbieglylrl cltle lttld w wysokclści:
..*|+( 4ł4l.:Ą+ł

Vil, L/ J

I. W spółkach lrandlowych (nazwa, sicclzjbl spółki): ....-/.rHa eś:ofu(ł.L.t
{/lU

]":::rll::1::-':- 
racly nadzorczej (cld kiedy): .. ,ł?{&Ł. **l 

'o

Z tego tyttrłu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym clochócl w wysokoś ci: . . . .,ł?.4,ł. . .

1 estem członkiem z,ar z,ądu

aJ

.jcsten członkieln rady naclzorcze.jlj] (clci kietty). .....*Hł.. a/§Ąła*łrł
ł/u

jestem członkiem komisji rewizyjnej (oc1 l<iecly): ....,4*ź de/ra.ę'.1ą
/y' ,/

.r(.....ć.,..i......;..i...,.,.,.
Z teg<> tYttrłLr osiągnąłem(ęłarn) w rolru ubiegłynr cJochócl w wysol<clś ci: . . ,ĄtĄć _ 1/Cl.yl. ł.ąv.

4-,l /

3. W fundacjaclr prowaclzących działalnośc gospodarczą: ...,.,4.1,rł w{OĘ eu,
U

3



jestenr członkiem rarly naclzorczej (ocl kiecly): . . r*tłe. . rJ,ęh m.ą , , . . , . . . . .

///...Lł...
;estenl członkienr kornisji rewizyjncj (od ltieciyJ: , lwłla 

%ry
Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) r.ł, toku ubiegłym doc|ród w wysokoś ci: ..&, . .łb.fu ałlt, 

,d4
iirr i"' O""n"d;;ri;"". ,'yiuł,, ,o'rua,'i.n'" i"O 

'rry1 
or,"r",""|", |r.oo"* "i:yrr6 

r:ąuc,,
poclanierrrkwotuzyskiwanych zlażdegotytułu: ,#.S 5 Ą4 lQ9 ..P..4.1{. Ź. -..... -

IX, Składnil<i mienia ruchcln-iego o wartoŚci powyzej l0 000 złotych(w przypatlku pojazdów
nrcclrirniczt-tych nalezy 

Ę9clac nlarkę. nrclclcl i rolr plociLrkcji): , .



CZESC l}
l
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( rnie.j scolvclsc " tlata)

I l I N iewłaścirł,e skręslic.
|2| Nie clotYcz_y clziałalrrości wytrvórcze.j ,uv rolnictri,ie w zakresie prclclr,Ll<c.ji 1,oślinrrej i zwierzęcej, rł, filrrnie i
zalu,es ic gclspotlarstwa roclzinrrego.
[3] Nie ciotyczy lad nadzorczych spółdziclrli nlicszkaniowyclr,


