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wójra]zastępc} \vójta! §ekletalzł gmin}-, §kłrbnika gnlin}, kigal4]uLn_i-ędjla§lhi
orqtnizacvin€i gnrillY, ośoby zarz{dznjącej i człollkn orgallU złlządzaiącego gminną osobą
plawną ofaz ośoby {Ydającei decyzje administracyine w imieniu \rójta
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§ktadającźł oświadczenic obo$iązana jcst do zgodncgo z plarvdą! śtar,annego i
zupelnego $ypełnienia każdej z rubryk.

l. osoba

2. Jeżeli poszczególne rubr"vki ie znajd[ją w konkretrly pEypndku za§to§o§ania,
należy wpisać .4!c3!]!!§4".
-3. osobi składnjąca oś$-indczenie obo\łiązana jest okieślićpt,zynaleź ość
po§zczególnych sklad.likó§, majątkowTch, dochodó\Y i zoborviązali do majątku
odrgbnego i majątku ot}jętego malżeń§Ę wspólnoś€ią nrłjątko§ą.
.l. oświadcz€nie majątkorYe do§c7, majątkll w krilju i za g,,anicą.
5, oświadczenie airtkorve obejmu,ie również wierzytelności pienięż,le.
6. \\' części-Ą oświadczenia za\l?rt,te §ą informacje jarvne. rv części B,aśinforrnłcje
nicjż n€ dofczącc adr€su zamicśzlqnia skłłdającegoośrvi8dczenie ornz lniejsca
położeDiź.nieruchomości.
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po zapoznaniu się Z przeprsami uste\Ą} ż drlia 2] s]erpnia ]997 r o ogranlczeniu prorvadzenia
dzralalności gospodarczej przez osoby pelniące fulłcje prrblicale (D, Lj Nr 1a6. paz 6.19. z
1998 r \I l ] ]. poż, 715 iNI162.poż, ] 126. z 1999 r Nr 49. poz, 4E3, ż 2000 I \r26. poz 306
oftz z 2aa2 r Nr ll3. pou.984 i Nr:i:1, poz 1806) oraz ustawY Z dni3 8 marca 1990ro
lamorządzic gm;nnym (Dz.u z2j0t r. Nr 142, poz ]59l oraz z 2002 r Nl 23. poz 220, Nr 62.
poz 558,Nr11],poz,984,\'r153,poz l271 iNrfl4,poz lE06), żgodlie Z aii. ],łh lel stav1
ośrł,iadczam.że posiadam wclrorlzące w skład małżeliskieiwspólnoścj najątko\łęi lub
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Posiadaln udżiaływ społkach handlowych
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(xale + pod6ć liczbę i elnitenta udziałó\.,)
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Iv.
Posiadam akcje współkach handlo\ły§h

alc]e te stano\,vią pakiet większ} niz
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ależy padąć liczbę

iełliĘnadkcii\
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Ztegot}tułuosiągnąłem(ęłant)tł,rokuubiegl\,mdochódtvl,vsokości:,,..,.,,,

Nebyłem(am) haby] mój nalżonek, z $l4ączeniem mienia prżynależnego do jego nrajatku
odręb|eeo1' od Skarbrr PŃstwa, innej pńslwo\\ei osob_v prawnej, ,]ednostki §a louądu
ter}torialDe_9o. ich zrł,iązków lub od komuna]ne] osoby pń!!ne] następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze pżetargu |nąlez): padąć opis mienia idd!ę lldblcia, ać] kago)
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Z tego fltułlL osiagnąłem(ełan) w rołu ubiegłym dochód w

3 W fundacjach prowadząc!,ch dZiiłalnośćgospodarczą

Ń]Ę.

\llsokości N\€

Dc]-7

o5

,9],)

crJ

-jesrenr cżonkreirr zarżąd! (ad hed.yl
-

ie.len,./ onkle,n rad\ ąddZo"cre (ór'łlL ł,
,iestem członkien

ko

isli rewił]nej

1

o./ łre,/.r,),

.

. .... .,,, .,_-:_

\lTl.
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podanienr kwot użyskiu.anvch z każdego §,htiu]

Ix,
składniki mien]a ruchomego o wartości powr,7ej 10 000 zlot/c]r (|, prrlr0dk!
?rodukcji): . ..... . ... .

ryrccharicznłch ndleżj paLIą! h.!.kę, ńotlel i N,k

pa_jazLtliu.
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Zobo§,Ląuanla pienrezne o \\,arlosci poB],zej l0000 żIoo,ch, \ł tyln żaciągniele kred\ł i
pozvcżki oraz Nanrnki na _iaLich u ostal}, udzielo n9 \| obec kago - 1l, :\1']ąrl :Fkin]:ltll:etjl,1)].
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