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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
organizacyjnejgminy,osobyzarząd,zającejiczłontao;gm

gminną osobą prawną lraz osoby wydaiącej deydając.9j decyzje administracyjne w imieniu
wójta |'|

Q*łtałłw
(llric_jse orvusu) (dnia)

UWAGA:
1, Osoba składająca oŚr,viaclczerrie obowiązalra jest clo zgoclneuo z prawclą, staratrnego izupełr-rego wypełrric-nia

LlIżtltj z ltlhryk.
2, ,lczeli i-)oszczegcilne rtrbrYl<i riie znajclLrjąw l<cirrl<retnyrn przypatll<tL zastclsowaniti. rlalezy rvpisać,,nie tlotyczy,.-], Osoba sl<łaclająca oŚwiaclc:zc'rrie obowiązarra jest ot ."Stli, prrynuleznośc 1loszczególtlyoh skłaclnil<iiw

malątkowYch, clclchociĆlw izclbclr.vii'lzari clrr nąą1l<rr c,aLębncgil imajątktr clb.jętegcl r-l-rałzerlską wspólnclścią
najątkclwi1.

4 Ośrviaclczc1-1ic nla.jątl<orł,e ilcltycz,y n-ra.jątktr w l<ra.jtr i za tranicą,5. ośr,viarlczeIlie nlrliltliou,e obejlnLrje również *ieiryteln,rści pieniężnc.
6, W częŚci A oŚr,viailczetliił zawarte są ilrtbrllacjeJaw,ne, ,v części B zaś irrformtrc,je niejawrre tlotyozące aclresuzamieszllarlia sl<łacla_|ącego ośrviaclczenie c,rirz rnie.jsca położerlia lrierLrchonroścli,

CZĘSC A
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Ja, nizej poclpisany( 
^§EP"ZYt:l./ .:. tł^/N/l óNtŃlcrll *fio,ł4,4

urodzony(a) .P5, O{, /

( nl l c- 
1 
sce za tn-ltlrl i ęn ia. stan ow i s]<cl lub iunkc.j a)

Po Za9oznaniu się z PrzePisanli uStaWY 'z dila 2l sierpnia t991 r. cl ogratliczelliu prowatlzerria działalrrości
gospoclarczc'jprzezosobypełniilcel'unlrcje pr-rbliczrle (Dz.|).Nrl06, poz.(>79, zlL)98r.Nrl 13,prlz.715i
Nrl62,Poz, ll26,z,1999r.Nr49.poz.4B3,z,2000r.Nr26, poz.306 orazz2002r.Nr1l3.poz.984iNr
2l4,Poz l806) ortlz Llstau'Y z drlia 8lllarc:a l990 r, cl sanrclrząclzie gtl-titlnynl (Dz. U. z2001r, Nr l 42,poz.
159l ortrzz2,0()2l,Nr2-], poz.22{),Nr62,poz.5,58,Nr l13, poz.984,Nrl53, poz. I27l iNr211,poz.
1806), zgodnie Z art, 2411tej ustawY oŚwiacjczatn. ze posiadarrr wchoclzące w skład małżeńskiej wspólności
nlajątkowej lub stanowiące rrló,j najątek otlrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzrre zgromadzone w walrtcie polskiej , ł:/łł. sXĘYtł/

URZĄD GMINY
22-640 RACHANIE, ul. Dolna 1
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papiery wtrrtośc iowe : .łlłĘ.. . ,:.łk]i{(.d:/ ,

II.
1.

2,

J

udziały w spółkach lrandlowych - należvlodać liczbę i emitenta udziałów:

^ilt 
. . ź}rt.ffł,

tl,działy te stanowiil pakiet większy niż I0% rrdziałów w spółce:

/, tego tytułu osiągnąłenr(ęłan,i) w roku ubiegłym dclchód w wysokości: .. . .

IV.
Pclsiadan-r akcje w spclłkaclr lrandlclwych - nalezy podać lic:zbę i emitenta akcji:

ako.;e te stanowiąpakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

Z tego tytułrr osiągnąłenr(ęłarn) w roku ubiegłyn' dochód w wysokości:
V.
Nabyłen(am) (nabył mój nlałzorrek, z wyłączenięnl mienia przynależnego do jego mająlktr
odrębnego) od Skarbu Państwa,, innej panstwclwe.j osoby prawnej,.jednclstek samorządr,t

terytorialnego, iclr zwia7kow lrrb oc1 kortrunalne.j osoby prawrre1 następtijące nrienie, które
podlegało zbycitr w drodze przętargtt - naIeży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

*l/t



VI.
l' Prowadzę działalnoŚĆ gosPoclarcząlz) (należyporJac formęprawlrąi przeclnriot clziałalnośoi): .,,.....

osobiście

wspólnie z innynri osobani
Zteg<l tytrrłLr osiąglrąłenr(ęłan) w roku Lrbiegłym przychócl i dclchild r *vrot os.i,

1,1:::Y:,'].:i::*"l':ścią 
gospod arczą',,t,;'.ri.," o;r.;r;";,.,.i.,., o.ror,,n..,o,.- tar.iEdziałalności (nalezy podać lbrnę pfawną i przeclniiot clziałalności):

o.tl1-1ise ic_.

wspólnie z inrlynri clsobami

WI.
l. W spółkaclr hancJlowych (nazwa, sięclzibrr spółki):

, tltr :3)Iy.(ł/
.;estem członkienr zarządu (od l<iedy):

1estenr członkiern rady traclzorczej (cld klecly):

jestern członkiern kclnisji rewizyjncj (oct kietly)

Z tego tYtułu osiągnąłerrr(ęłanr) w roku ubiegłyni clochód w wysokclści:

2. W spółdzielniach:

.jestenr członkienr zarządu (oit kietiy):

_Jestem członkiem rady lraclzorczejt3J (oci kiecly):

.;esten członl<iettr konlisj i rewlzyjrrc.j (ocl ltictty):

3. W fundacjaclr prowaclzących działalność gospodarczą: ....



_1e stenr członkiem zarzątltl (cld kiedy):

.jester.r członkienr racly naclzorczej (ot,l kiedy):

jestem członkienr korrrisji rewizyjnej (ocl kiedy):.

z tego tytułrr osiągnąłenr(ęłanl) w roku ubiegłyrrr cloclród u/ wysokości:

VIIII. Inne dochody clsiągane z tyturłu zatnrdnienia lLrb innej clziałalności zarobkclwej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
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X. Zobowiqzania pienięznc. o wartości powyzej 10 000 złotych,
pożyczkl or?]z \ł.arunki, na.|akich zostały udzielone (wobec kogo,

ty n zaciągnięte kredyty i

związl<tt z jirl<illr zdal,zcnienr. w

.j al< ie_j lł,ysokrlśc i ) :



CZliSC B

(tnle.1 sctllłltlsc, łlttta)

I l I N ierł,łaśclrve sl<rcślic.

|2| Nic'tlotYczY clzja]lrlrroŚci rvytrvórczcj rł'rcllrlictr,r,ie vi,zakresie 1lrclrlLrl<cjiroślinlie1 i zwierzęce_j, w fbrmie i
zakl es ic 8osl]0darstwa rclclzinlrcgo.
[3] N i e clotycz1, rad nadzolczych spółtlzicltri Inicszl<atliorvych.
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