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wójta, zastepcy wójta. sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby urqdzającej i czlonka organu zaizadzaiaeego

gminną osobą prawną oraz osoby wydające? decyzje administracyjne w imieniu
Wojtal

ga „zawitam/osi:)

UWAGA:
l. Osoba składająca uświadamia oanląLBnajcsl do zgndmgn zpmwda. swnnncgo i mpclnego wypelnienia

każdej z rubryk.
:. lezeli puszcwgńlne rubryki nie znajdują w konkreiny przypadku zaswsowania, nolozy wpisnt ..nie doiyezy".
:. Osoba składająca oświadcmuic olioWinzana Jesi okleśllć plzynalłnlośćposmugńlnych składników

majqiknwych, dochodów › Zi'buwlązań do inajaikn odrębnego i innieikn obieiego malzenską wspolnoscia
majqikową

›. Oświadczeni: mjalknw: dniyezy mainikii w kraju i za gani
Oświadclenle inaiąiknue nb=jmuj= równlez wlerzylclnoścvpi ezne

o w części A oswiidczenia zawarle sn fnnnaqe jawnę, w czesci a zas ' nrinneye nieyawne dotyczące adresu
zamieszknninskhdnjąccgo aświzdczeni: niaz mlejwh polozenia nieruchomnści
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„nieiwe- zniriidnienio. sianiiWisko iuh iunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z d 21 sierpnia 1997 r o ogianiczienin prowadzenia dzialalności

gospcldiuczej przez osoby pelniaee funkcje publiczne (ii. Dz u. zmu i poz. ma ze zm )oi-az usiawy z

dnia i marca 1990 r. o samnnądzi: gininnyiii ( i y. Dz. u z zul-› r. pul. soo). zgodnie z art. uli iey osiowy

„świnie-zani. ze praiadani Wchodzące w sklnd małżeńskiej wspólności majątkowej lub slalwwiące mój

majatek odrębny.
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Gospodalstwo rolne: rodzaj gospodmstwa:
o wanuści "
tytułmeny
z logo lymłu usiagnąlem(ęłam] w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci

Ą. Inne nieruchomości: powieizehniaw. «wlec ...?WJQda qwe.
o „nosem/95500 UIMIĘEMMIĘ/SB 1:55 w
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III.
Posiadam udziały w spdlhach handlowych _ należy podać liczbę i cmilema udzialow:
„Auf. &&&le

. tytul prawa:/M
ylul pmwn

, powiemhnia:
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udziały lc simowiąpakicl wiekszy niz lwi udzialow w spoiw: .

z tagu tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglyin dochód w wysokosci-

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych . nalezy podal; liczbę i emitenta akcj
mowiła/(7
akcje ie slanowis, poldel wiekszy ...z 10% oko,. w spolce

z lego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubległym dochódw wysnkoścv.
Nabylcm(axn) (nabył mój moimi-lek, z wylączeniein mienia przyuależnego do jego mająlku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pańslwnwej osoby piawnej. jednoslek samonądu
terymrlalnegoeich związkdw, komunalne] osoby prawncj lub związku menopolilnlnego następującemienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu › nalezy podać opia mienia idalę nabycia. od
kogo: we @;'r



VI
1. Prawadzę działalność guspodamząm (nalezy podnć faunę prawną r przedmiot dzlnłnlnośc ›

* osobi
* wspólme z innymi osubami
z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wymkosk:

e.

z Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pelnumocnikiem takiej
dzialalnoścx (nalezy padać formę prawną i pn::lmiol dzialalności):
* ascbis'cie„.u/Ł„„0£<Zź7m?

, wspólni: z innymi osobami

VII.

- jestem czlonkiem komi J rewizyjnej (od kiedy): .

z lego tytulu osiągnąlcm(ęłam) w roku ubi:glym dochód w wysokośc .



w . w fundacjach prowadzących dzialalność gospodnrc

, jesłem czlunkiem mrządu (od kledy

jesieni czlonkiem mdy nadzorczej (od kiedy)

jestem czlonkiem komisji mwxzyjnej (od klcdy)

z łego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochod w wysokości

vm. Inne dochody osiągane z tytułu zauudniernn lub Innej/deialalĘpodaniemkwuluzyskiwanychzkazdego m.!mya 1.9.5. !„ cioo/@@@ › Geena w?”
zarobkowej lub zajęć. z

IX. Składniki mienia ruchomego o wartosci powyzej” 10 000 zioiych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy poduc markę,model. iok produkcji). mb;:mf/Fatal Mge. 30.513 '.JJMPÓĘEJUĄDŁ .me
X. Zobowiązania pienięzne omości powyzej 10 000 złotych w rym racingiięxe kredyty!
pozyczki oraz warunki na jakich zomiy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zduaeniem, w
juklej wysekosu we 050
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