
wójta, Złstępc}' $ójtź, ś€kre.arza gmjn}' sksrbnikt gninv' kicrownika jednostki organjzac}jn€j gmin\.
oŚobY zarządzającej i l:zło.lka organU zarądzającego gminną osobą pr'ltną or'z osoby lY}dljącej decyzje

administrac]'jnc w imieniU łójta'

Cłubc4ce ' dnia lr ill ł0tł .
Uwaga:
l' osoba składająca onłixdcZcnie obo\YjąŻa.ajell do 7sodnc_go Ż piawdą, staran|ego i zup.]rrego w}pehrjenia

każdej Ż rubryk
2 jeżciipo!7.ŻególD.11bry'Ńi nje zna]Juj4 * ko'rLrcfir)m pl7}padku zastososanja, należ} wpisac 

"!jśd!)trc!!-
j' os()b! składaiąca oś\iadczenie obo\iąZ.]na jeSt okleśllć p14llaIezność poszczega]]n)ch skladnjków

majalkovych. dochodól i zobo'!]ąłń do majątkU odręb ego i lnajątku objętego nrałŻeńską Nspólnością

4 ośs iadcŻenie n]aiątko\c dol) cz} majątku \y kra]u i /a grani.ą
5' ł_)ś\łiadcŻcnie mają1ko\!c obcinLlie Iónnież ljcr7: teLn(,Ścj lj]cnieżl]
6. W części A oś!łiadczenia ZaWxne są inionnacjc.ia\{lle' 

'r 
c7ęśc] B,aś iIlbrjnacj. niąa!\ne dor)'czące

adles!, Żanlie5zkan]a składaiącego oś!viadc7enie otaz m]ejscu połoŻeIia nicrucholności
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Ja' n]ż< |!tlp sJn} lJl ]' '1 ]' -/- { lvv

no$'iŚko lub iilnkc]a )

poŻapoŻnflniuSięŻp.7episamiusla\'Yzdnia2Isicfp.iaI99ll.oogranjczctiupro\ładzeniadziałalności
gospodalc7e] prlezosob)-pełn]a..lunkcjepubljcłc(DZ'U'Nl 10ó,poz'ó79.Z]998I'Nr]l3.po7 7]5.
Nr ló].po7. l!26.zl999r'Nl]9.poz]8]'Ż2000I.Nr2ó,polj0ó'z]002l.NllIj.poŻ'.98'1 'Nr21'1.
poz ]!(]ó]olaŻu\La\ł}zd|ia s n]alc.l 1990r'osanro.Żądziegninnym(Dz.i]'Ż200] r' Nr l42. poz' ] 59 l ,

zpóŹ).Jl,litll]^mi]Żgodlliezdl1']']lrL.'t]sIaw\oś{i3dczanr'Źepo!|ll|alnw.hodząccrvSkładmałŻeńskiej
lvspó]nośc] majątkow.j lulr stanoNiace ma]j nrająl.k odrębn}]

t.
/"'ń\ picl;el"ś 1 (/ -
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lnne n]enlchomości'

III.
l' Posiadaln ud7jaN w spólkach handlołlch Ialeą podać ]ic7bę iemjlenla Ltdziałówi

".r, , ..,".. "p.; ,,.r.)..;'.o;""..."r,.. "."1'., .... . ...filo..dd\14.'1
Z tego t}tullL t)5jągnąlem (ła 1) w rołu Llbjegryn dochód w !r}sokości:

IV.
1. Posiada l akcje s spólkach haDdloM}ch na eż} podać liczbę ] e'nilcnta akcjjI

Nab}ł.|r (łan''{ nabył lIój małżonek. 7 q}łacze.iem firienia pr4'nalcżDego dojego majątku' odrębnego) od
ska.!'(l Pań\l$a' inIej państso(ej osoby orasnej..jednoslek samorządu 1erytorialnego' ich zs'ią7łów lub od
konrunalirĆ] osob}, pra\Ąntj naśępujące mienie. którc podlegało zb}ciu ( drodze przeiargu naleł podać opis
Ti. r'., . . dl\ "j r. \ iJ. 

^! 
tsJ:J: ..

akc'ie te stano\!ią pakiet !v]ększ} niŹ I0% akc]i \v Spółc€]

Z teg(' tFu]u osiąeir]ąłenr ( 1.1m ) w tok! ubieg]ynr dochód w wysokości:

l'ProwdŻędZlała1nośćgospodal!Żą(Ialcżrpod,]Ć1iJlmapraNlląiplŻedlIiotdz]ał.riności):''.''..'''''''''''''''.''''.'

Z l.!:o ij1ljhl osiącnąłe]n(łam) $ roku ubiesł-łm dochód w u'r'sokości: '''''.'''.'

2' Za!'a.].|ń d7iaia].('ścią gospodalczą lljir ]cncll prledstawic eleln pełnomocn]kienr lakiej działalnoŚci

VII.* 
]' ]:''' l"'|']l-': ]'"_l]' _ 'l'] ]VĘ ł,\c\lo*.'''

,;.;,..,,.^ ,1" " .:J,, l \'' ''' '' ''''' \



] \\ 5|ńł |_ie n ic l]

|(ste l c/n{Li\llnr Zr Żądi l oJ licd\ ):

' ' . '.'''.'''.. '' ..''lłłu''.doTr1w

_ jśsleDt .ŻŁ,nki.m kollisjj lewiłjncj ( od kied) ):''''.'''''. '''''' ''.

i.u ro. I.'t udo,,ac).1d,'*i-l o.( :- 'ud:rrc,,.

,rvtn'.2'u, x,Ln.rtz4LiLr t o,l I edy I

- .re\km cz'onk,cnr Ko,r sli rew,zt,re,( cd kledi ):......... .... .........

Z !e!(' ljlilłtl oslą_q'rąieJn ( łam) \r loi.u ubiegl)m dochoti w wrsokości: '''. '

VIII.
lnne iloc\.J) o! i?Jrne z t]li ! zalrrrdnieniu
uz.vstiw!!']'ch 7 kłŹdego 1}tułu:

lub innej dŻiałalności zarobko\łe'j lub Ąęć. z podaniem kwol

tx.
skłddrliirr]l.,ij!'.iL'Ioli.:1(j.'!tarlJśc]po\v)żej]0.0tl0Żło1}c]r(wplZ}padkupojazdó\mcchanicznychnależy
podać nrt!l!ę' nlodE] i ro)( prcdukcji): ' ''''.''' -'

x.
Zobor v ią,. i ia pien ięzne o 

'vań 
ośc i powyżei ] 0 0o0 ŻŁrtyc h. ł t) m zaciągn ię1e kredyty i poż]czki oraz warunki.

najakiIl] /osjlłJ' Lld,'ie on. {|ot'cc Kilgo. w zwiąZku z]aki!n Żd.1rzenienl. wjakiei w}sokości): ''.'.'''''''-.'''.''..''.'''
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