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\Yójta' zaŚępcr' wój Ia, sekretarza gmjnY' skarbnika gniny' kierownika jedn,'',kt 
".g"")j"';;"j l.i";, 

l

osoby zarzłdzaj,rc€j j czlonka orglnU zarządzaj4cego gmjnną osobą pra\Yną onz olorly wyaa;ąceiłecyz;c
adminhtracyjtlc w imieniu rYójta.

G" bc,,).e, ' l a '' ? Ę_', o!t'''' J_Ó l'Y' ''Uwaga:
l' osoba sk]ad3jąca ośwjadczenic obolviązanajcst do zgoijnelo Ż pm\łdą, slarannego iŻupc]nego w}pełnjen]a

kazdej z njbrył'
2 JeŹe]i poszczególne rubr}łi nie Zrajdują s,konkret!},m przyladku Żlrslosowania' na1cży s,pisa. llrĘ

dotYczv".j osoba sk]adająca oświadczenje obowj4zanaj€st okrcślić trŻyDaleŻność posŻcze!óhlych skladnjków
nrajątkow}'ch. dochodów i zobou,jązan do ]rrająlku odrębnego i nrajątl-u obj€teso ma]Ź€ńską wspólnościa

4. oś\łiadczeni€ majElłołe do1yczy majątku $,krajn iza gmnjcą'
5. oświadczeni€ majątkowe obejmuie ló'vnieŹlvierŻylellroścj pienięnle.
6. w cz€ści A ośwjadczenia zallańe sa nrfonnacjej!'vne' rv cześci B zaś infornracjc ni€jaMre doryczace

adresu ZamiesŻkania sk]adającego oś'viadczenie oraz miejsca po]oŹenia iienlclronroś;;'

czĘŚc A

Ja, niŹej podpjsany (a). '''''' ''3r.gin& 'łk& |!Ł*łD'',.'''''''''''''''''..'''''''''..K4
(inrjorra j naŻwisko oraz nazwjsko rodolve

( nriejsce zatrudnjenia, sianowisło ]ub funkcja )

po Żapoa]anju sie z przepisami usla$y z dnia2] sieĘnja 1997 r' o ogranicŻeni plowadzcnja dzia]ałrości
gospodarczej przez osobypełniące funlcje publiczne ( Dz U' Nl loo'poz'67', 

' 
]998 r. Nr ] ] j, poz' 715 

'Nr162.poz'1126,Ż]999r'Nr49,poz'483'z2000r Nr20,poz']06.u 2002i Nrll] poz l)8'1 ,Nr214,poz' i806)orazrlsta}yzdnia 8narĆa1990r'osamorądz;egmi]rnynr(Dz'U'z200l I'Ń.l,l2'poz'159],
u póŹn' zmianamj ) Żgodlrje z ań. 21h tej usta\ł}' oś$.iadcŻam, żc pos;adam I'chodzace 

'v 
skład małźeńskieiq po|l ojci n a Jl |ow, i lJo lalo{l.c( 'l"jj'la'il.lod-ębn}:

t_

zasoby pienjężne:
_ środki pjenięŹne zgronladzone w wa]Llcie po]skiej] ' 9b9r-9 [i h,*r-

Ęso gł?c,ę_c l*'
ę-x.

......., powierzchnia:

r_rrrl pra\vnt:.......
Z lego t]luiU o\ilgnl]e]ll (]aln) \ ]oku Lrbjcgl}nr p[}chód j .loc]lód \! \r}sokości ..'' ''l:*.. d*3v4'



udzia]ytestanowiąpakjei\!jększyniŹ]0%Udzi,l]o$ss|r]tc '''''' '''łLcę' e-av3ąĄ.
Z Lego lylułu osiągn4]cnr (larn) w roku ubiegryn dochód w wysokośc j: '.'r'Y.\ł.€ fuĘ*n'ł

lv.
]'P'^iad'1r \.i'\..ToIl'.'r}a1dlo$'.l d^/\ ńd. ;./beiem en|d.\.'

' afrre'' '' Q{_pV_grĄL{.rl

akcje te stanowią pakjet \Y]ekszy niz 1o% akcj] w sp;i";, .._'''''ńłe''''.. ''4".ł'

Z tego t}1ułu osiągną]em ( ]am ) w loku ubieg]ym dochód w wysokości:

Naby]en (ialr''( nab}'ł mói malŹonek, z w'vłącŻenjc mjenja pl4na]eŻncgo dojeso majatku odrębnego) od
skarbu Państ\ł a' ;nnci pa]islwowe j osoby pra\łnej, j ednoslek samorządu teł'toria]nego' ic]r zw]ąŻków lub od
komuna]nej osobyprawnej naslęptliące nrielje, kóre podlega]o zbyciu w drcdze przetargu - na]eży podać opjs
nie'did c r"o) ci3. oJ ,o.:u . ..,!(e.. d-Og"-J ........... ..... -......

VI.
1. Prowadzę dzja]ahość gospodalczą ( nalezy podać fomr€ p] a'\Tą iprzed]nioi działalnoścj):'''lY!ie''.

' osob jśc je''.^*p...'d.._o'q4ą
d.ĘJ'J

Z tego tytirIu osjągnąiem(]am) w roku Ubjegłm dcchód w rvysokości: . ' ' '..Y!.Le_'''.J{>ł'3'!'Al

2' ZarZądualn dZia]alnościa gospodarcza lLtbjes1em plzedslawicje]em pełnonlocn]kicm takiej dŻiałah]ośc;
( na]eŹy podać forjne prawna ipżcdmjot dŻia]a]iości).

*;*Ę*ij
l tego lvlu]u osjągnął€m ( ]a]n) wroku ubjegbn] dochód w wysokosc]: '..'''.ł1.4'Ł. .rrŁrt\%j'

_.iesteln cz]o|k]em ,alzidll ( od kied)'): '.. n. 2 dł*'Ą(lr'{



-jesr€m cŻłonkienr rady nadzorcŻej ( od kiĆdy)j '.. '''''.. '' '''ry1łi€ . '

cz]olrkiem komjsji rewił,j""j (;J kl;;;, '.'''''ft {c''''9
Z lcso t},tulu osiagnałen(]am) wroku ubjeglynr docbód '' "' "\".. ''łVł d]Oą'ę4! ' ''' '' '

2' w soóldzjelnjach:
' tĄtś. d"(rt!rł.j

( od kiedy ):

]' u iundJc]dLlr prowa.]łc
'młŁ' (l=ł2q3'c_ry'

\ th dzjalŹlnosl €ospoLjarcząi

VIII.
]nne dochody osiągane Ż t)tułu zatrudnienia ]xb j

ułsklwany.]r z ka7-dego t)'tułu: 
Irrej działa]ności zarobkowej lub Żajęć' z podaniem kwot

''ĘlarźoT'ła


