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wójta, zas€ępcy wójta. s*§ą§etarga gr*imy, sE<arhniE<x gxnim_vo iłierolvni§<a jedrr*stki
organizacyjnej grnin.v, *solry xarząc§zającej i czt*nB<a $rganu zarzą#eającego

gminną osłbą pre\Ąr&ą oraz osoby wydającej decyzje adgxainistracyjme ę,ę im§*niu
wójta11]

1,1\YĄGA:
1. Osoba składająca <rśr.viadczenie oborviązarra jest d<l zgołlnego z prai.vdą starannego i zupełncgo iq,pełnienia

każdej z rubryk,
Jeżeli posz*zególne rubryki nie znĘdi{ąrv konkretrrym przypadku zastosowarria, należy rł,pisać .,aie d*iyczy",
Osclba składająca oślł,iałlczenie obclwiązana jest określić przl,naleźność poszcz*gólnycir składrrikór.v

rrrajątkowych. doclrodórv i zoboll"iązari cio rrrajątku odrębnego i rnajątktl objętego nałzeńską i,vspólrtością
majątkor,vą.
Oślviałlczęnie nrająikorve dot_v-czy majątku rv krĄu i za gtarricą
Ośrvia d czerri e rnaj ątkowe obej muj e rórvnież rvierzyieŁro ści pie#ężne.
W części A ośrł,iadczęnia zalveirle są inforrnacjc, jarvne, lv części B zaś infcłrrnacje niejarvne dł:tyczące aiiresu
zanrięszkania składającego ośrviadczęnie oraz miejsca położenia n.ierrrchonrości.
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CZĘŚC A

Ja, nieej prłdpisany{a), ,,,.",Łl,thtCn " " ",\,vtal", , , ..ak|,.WłĄk a,,, *LPl,ł.t
Yirltit-lna i ltlzrvis]tu oraz ltłzrvisko lotlorłe)

.9v!,ły..W.{,fuł u}łl,T,,s

{mi ej sce zatnrłlnieł ia, slanclll iskcl 1uLl fu lrkc^i a)

po zapozilaniu się z przepisalrri usta!Ę,, z tlniaż} sierpnia l997 r,. o ograniczeniu prorvadzenia clzialalrrości

gospodarczej przez osoby pełrliące 1untr<cie publiczne {Dz. U. Nr 1{}ó, płłz. 679, z 199Łt r, Nr 113, poz. 7l5 i

Nr 162. płz.11ż6,z1999 r, Nr49,p*z.483, zżaaa r,].Jrż6, poz,30ó oraz,t2a*2 r. Nr 113,poz,984iNr
274,p<lz.l806) oraz u§ta$y z dłria S marca 1990 r. o sarnotządzie gmirrn3rm (Dz. U. zZa*l r. Nr l42" poz.

1591 oraz z 2a02 r. Nr 23, ptlz. 22B, Nr ó2, pliz. 558, Nr 1 13, pcz. 9B4, Nr 153, paz. lż71 i Nr 2l4. poz.

180ó}, zgodnic z arL, ż4h t"ei u§telvy ilśrviadczam, zc ptlsiadain lvchoiieące łv skład nrałzeliskiej lvsprllrrości

majątkor.i,ej lub stanowiące rrrój majątek oclrębn;,:

i. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgrcnradzone w rą,a],ucie polskiej: ..90,.a.0.0,1-,, ",

środki pieniężne zgrr:nraclzoil,e rl., tvalucie clhce j: ,.. ruę,...ab:J,1ąĄ,tW,l/
t/



papicry rł.arlościor,v 
", 

...ń.P- afrtlł/AlrL

H.
1,

ż.

na lrr.votę:

- należy podać liczbę i emitenta udziałórą,:udziały,-r.v spółkach handltrtr,),ch - należy podi

/1,1ń..doĄry

udział;," te stanorviąpakiet większy tliż IjYo udziałów r.v spółce:

Z te g* tytułu osiągnąłem(ęła*:) rv roku rrbiegłym dochod r.v rvysokości: . .. .

Iv.
Posiaclam akcje rł, spółkach handlow3,ch -,nalezy podać liczbę i ęmitenta akcji: .

akcje te stanowią pakiet łviększy niż Ia% akcji rv spółce :

Ztega tytułu osiągnąłenr(ęłam) łv rcku ubiegł},m do*hód w lvysokośr,i: ,,,,
V.
Nabyłem(am) (nabył mćlj małżonek, z lv_vłączeniem ffiierlia przynalrłżnego r1o jego rnajątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwciwej osoby prawnej. jecln*stek sanrorządrr

terytorialnego, ich zwiłpkór,v lub cil kamunalnej osoby prawnej następujące mienie, którę

:::]::-:::::::-i::i1 :"::iffd "-;ff,ffffi::::-:::::1:::::i::::":'::::, , ,,,,,ll/



i, prowaelzę działalność gosp<l<1arcząJ2] (nul"r.r poclać forrnę prawną i przedmiot działalności):

.t/ń.Ł.. §oryry

osobiścię

wspólnie z innyrni osobarni

tego tytułu osiągnąłem(ęłanr) rv roku ubiegĘm przychod i dochód rv wysokości: .... .

ż. Zarządzam działalnością gosporlarczą lub jestem puedstarvicielem, pełnomocnikierrt takie,}

Z

działalności (naleźy podać forluę i]rawną i przednriot ciziałalności):

cisobiścię, ..Ą1,1,L. \VaryLry

Z tegatytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym dochod r.v wysokości: ... .

I'ri'' rouO*ch handiorł,ych (nazłva, siedziba spółkii: "., '.lfuli 
WĄry

jesłem członkiem zarządu (od kiecly):

.jestem członkięm rady nadzorczej (ari kieiiy): "

Z tegcl tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym doclród w wysc,lkości: ...,

.iestem członkiem z*rząół (od kiedy):

jestern człon}<iem rady nadzorczejl:l (od kieriy): " " " """"",:

jestem członkiem komisji rerł,iz.vjnej (od kiedyi:

Z tego tytułrr tlsiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym doclród lv łvysokości: ....

3, 
'W 

fundacjach prcrł,adzącvch działalność gospadarczą:



.iesterrr członkiem zarza§tz (od kiedy):

jestern członkiem rady nadzorczuli (od kied3i):

je stem członkiern komisji rerł,iz3,jnej (r:d kiedy):.

Z tegtl tytułrr osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym dochód y" 11,},sclkości: ....

VnI. In_rrc dclchody ositlgane z tytrrłu zatrudnienia lub irrrrej działalności zarobkowcj lub zajęć. z

X. Zobowiązania pierrięźne o lvartości pnrvyzej l0 0i}0 złotyc}r, \Ą, t}-m zaciągnięie kreclyty i
pożyczki oraz łvarunki. r"ra jakich z*stał,v udzielorre (rvobec kogo. w zr.viązku z jakim zdarzełierł, r.r.,

IX. Skłaclniki mienia l,uclrclmego o r,vartości powyzej l0 000 złotych {iv prz,vpaclku ptljazdórv

nrcchanicn:r,cll n,al,ezv norlać rtlal,ke, lnoticl i rok proclukciil; ,,. ,

..Ą.ult,..fl,k. W06.,,, :. . lłłlł,,lTŃafu,u"i.

jakiej łysokości): . .....Ąń, 
'bryry



Powyższeośrviadczenieskładamś*"iadomy(a),inapodstauieaft.233§lKodekzukarnegoza

@anie nięrawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(podpis)

[1] Nielvłaścirł,e slaeślić.

izi Nl. doĘczy działalności r.vytwórczej w ro}rrictrvie r.r, zakresię produkcji roślinnej i ,zwierzęcej. r.v fomrie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego,

[3] Nie dotyczy rad lradzorczych spółdzielni nrieszkarriołvych,


