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'vójta, 
zastępcJ Bójia, se'{rctarza gminy! skafbnika gmjny, kicro}vnikłjedn".'-';..";'"i!;;,''{ -*';t 

'
osoby z'rządzającei i czlolk' organu zarz.id7ają(€go :minn'l U\obł pras nł oraz molly l1ła iacc; t]ecyzie

adninis{racJjne w j!ri€niu lyójh.

cnt",1"", a"io'.'Z8', :?-'Ż:''4]/.ł'..'''''''''.,'
thvaga:
l' osoba składająca oświadczcnje obowiazanajest do 7godlego z Dralvdą. Śtaranncso i Żupelnego 

'vypełrieniakażdej z rub.Jk'
2' JeŻeli posrcrególjre rubr]ki Die znajduja w konk.ebrJ_m przypedkn Żastolrorvania, IaleŻy wpisać Ę

dotyczy".
] osoba Składajaca oświadczcnjc obowjazana j€st okrcślić przyna]eżność pos7czegól]]ych składników

majątkowyc]r. dochodów i zobowiEzań do m?jąLku odlębnego i majątku objętego ma]Źc]iską wspól]rościa

4 ośwjadcŻcnie najatkowe dotyczy majątku w kjajLl i Za granjca'
j' oświadczenie najątkowc obejmuje równieŻ wieźytclności p jcnieŻno 

'6' W częścjA oświadcŻcnia Żalvartesainforma(.]t.J{ne, wc/!\c BŻJs nio ńL e !lera\\n€ Jotvczace
. J . e ^di 

.kldo dc.g. . a: ..,,er rc ord iei (.. po o/.. .id niefl.horio c,

CZĘŚC A

.la, njŻej podpisan]' (a)'

l)|odzonJ h)''''''''''Ż-ź'''a'4.

oswIADCZENIE MAJĄTKown

( mj€jsce zatrLLdnjenia, Slanowisko ]ub ruŃcja )

po Zapoznaniu się z pŹepisaminstawy z d'ja2t sieĘnia ]997 r. o ogfrnicŻeniu lrowadzeiria dzia]a1]]osci
gospodalczej przez osoby pełniące fu*cje lublicŻre ( Dz' U' Nr 1(]b,poŻ'o]9, 

' 
1'98 r' Nr l l], poz' 7]5 

'Nr]62.poz']126.z]999l'NI49 poz'483,z2000r'Nr'Ó,poz306'z2002r'NrIl],poŻ'98.],Nr2l,1'
toz. 1806)oraz s{awy z dnia Smarca1990r.osamopaLlziegmiM)in(Dz U.":OOt .l.t,t+:,po". l:91,
zpóźn' znianaini ) zsodlie z art' 24lr tej uslawy oświadczan, że posiadam wcnodzące w słłaa maizellstiej
wspólności majątkowej Iub stanowi_ace mój maj4tek odr€bny:

L
Zasoby pn]njęłe:

_ papiery Bajlościow€

:rt'
Z te_go lyrLll! osiagnaIen (Iam) lv roku ubieg]ym pi7łchód 

' 
dochód w !v},'okośc]:



4' ]rrne nieruchomoścj:

t.

::::*: i:']::''::::':::]:-": 
iPlyDoĆ'' i'7b':eT el'JUo.'d'ów:

/'' 'l' J?'/:'lż '''''''' 
] '' '''' '''

udziały te stanolłiąpaki€t wickszy niŹ 10 % udŻ;ałów w spó}ce:

Z iego tytu]u osiag]ąłem (}an, w lokx bjegrynr dochód v ]łfsokości:

:: :i:::::: : ::':i t l1i:i 'i^ :: '; : :"i1,: 1 ::1

akcje te stanowią pakiet y,jększy niŹ 10% akcji w spó}ce:

Z t€go lytu}u osiągnąłem (łam ) 'v 
roku ubiegłym dochód }v ł}sokoścjj

Nabyłem (Łm),( nabył mój malżonek, z wyłącŻcniĆm.nrreniJ prŻynJleżJrego do.]ego m,1']qtku, odrębnego) odskarbu Państwa' irxrej państwowej osoby prawncJ, j ed nostek samorz4du lc;)tori"li.g",'iJi'"*;*ru* l"l 
"a:::::*:1_"::P"T:ej^nas1ępujące 'njenje, 

ktore pudlega]o zbyciu tv ,]ioa'" li.i*'.g 
_"Ę 

p"a"t 
"pi"

VI-
l' P.owadzę działa]ność gospodarczą ( naieży podać for'tl.ę prawni prŻednliot działalności):....'''.

ę':7". .''''' '''' ''' -'''''''

_ wspól'iie Z innymiosobaini

Z tego iytu]u osiągnałem(l!lx) w loku ubicgłynr dochód w wysokości]

:_'^i:1i.'^"]]:'::'il:::iągo,po,t"'"'ą 
lutJ.'i"n';.il;;l;;;il;;j;;;l"iti.'' i"łr"; l.r"ł" 

""".i( na]ezy podać formc prawną i plzedm;ot dzia}alności ) .'''''''''. '.'''..'_ .

Ż7 .- '-- - -..'.
- Wspólnic z innymj osobaini ''..'''''.''. ' '. ' '' '.Z tego rytl]łu osjągiąłem ( la]n) w loku ubiegl}m .tochód w wysokości:.''

VII.*::"':'i'"': l''' "l,^ 1.
lestem cŻłonkien Żarzadu ( od kied}' ): . '' ''. . ..1ć' ł477 '- ' -



_jestenr cŻhnkicnr rady nadzorcz€j ( od kiedy): ''...'''..i''''''ł.1:17',7'

Z tego rlu]u osią9a]ein(}am) ił rcku ul]j€gry(]n dochód w rvysokości: '''....l'ę''9'!./7 łv - -''''''''''.

jeste r czb.kicm za.Tadu { od kiedy ):

je\Itm cŻlUnl ]eln la.l} n,rdior(ze] ( od Iit:} ):_ jcsten członkien] kom ! i l€'vizyj nej ( od kiedy ):
'' 9^''. '' o lea l|' ']urok' dD' Ą' ''.nooLuJ o! '' |: ''

' 
*::]]:::1i1]:'"'-::i::::::]:]:]:::::::::::::1|'. 

'"'..'','ł''''''''' '''. '.'

lestel rzlon[irn zJ iaL]u(,Ll t edj l

' jesrem czlonkicm rady nadi-orczej ( od kiedy ):........................_ iestcrn cŻ}onkiem konrisji rewizyjnej ( od kiedy ):
Z tego tyt!łu osjągnąłem ( lat]l) w roku ub]eglym docl]ód w wysokości:

VIII.
ltjne dochody osi4gane z rytulu zaL.udn jcnia lub innej dŻiałalności zarobko've] hb zaj ęć Ż podalienr Lw o 

'

x.
Zolrowiązania pieniezrre o wafiościpo'vyżej 10 000 7.łolyc]r. w tym Zaciąglięte k€d}ty ipoŻyczkiolaz walu]rkj,
najakich Zcstab udzielole (*olrcc kogo,lvZlvjązku zjikim zdarzcnie 

' 
vjakiej \y.r'sokości):''''''''....'' ' ..


