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wójta' Zastępcy }vójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy, kierownika jednostki 
"o!'io"'lr;""; *.,''osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającójlecyzje

administracyj ne w imieniu wójta'

4.
5.

6.

Uwaga; 
Cłubczyce 

' 
dnia '''' 'łł'''(:'t"ł-J'-"|'f "L" '

l. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
kazdej z rubryk.

2. JęŻeli poszczęgólne rubryki nie znajdują \ł konkretnym przypadku Zastosowania' należy wpisać !Ą!9
dotvczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić przyna]eżność posZcZególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiąZań do majątku o&ębnego imajątku objętegó maizeńską wspólnością
majątkową'
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkolve obejmuje również Wielzyt€lności pienięŹnę.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczącę
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchómośii.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany (u)' '....oaa.9,1ł'ił ..'.....ł!'ęlu-k .ol*|9rł'.....rgl.' .'|].*-cl'ił.rioy'

urod7on} (a) p:.ai'':r:_ił l]']llil:11]:l::::1:i1l:i:q_q,T[]'.-,.*,rn

(,i.j."" ;;;;i;;i;, ;;;;*r,k" il tu;k;j; ;
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia l997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr l0ś,poz.679, i tqq8.' N, l13' poz. 7l5 ,Nrl62,poz. 1126'z1999r. Nr 49 , poz. 483, z 2o0o I. Nr 26' poz. 3 óe'.zooz r' Nr l l3' poz', 984 

' Nr i14.
poz' 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.|J'z2ool r.'N. iłz, pó'. rślr'
zpóżn.zmianami)zgodniezań.24htejustawyoświadczam'żeposiadamwchoazącewskłaamaizenskie;'

wspólności majątkowej lub stanowiącę mój majątek odrębny:

t.
Zasob)' pięnięŻne:
- środki pieniężne zgromadzone rv rvalucie polskiej; lji 99_0_i-.

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: '...''.'.'łłł9''.

:":l::':1:::::"i *' et-t_a
'''''.......''..''''...''na kwotę

rodzaj zabudou; ;'pJ.\i.Jr}ek.''.laŁY5ł,!łł!.'{','c'.' J;uy
L) lul prau n) : &'19).!\ł]')L.:.gć}J;elł.łł.* 

' ' 'ń,ęo'v'+ł'," '
Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłyrh przychócl i



4' lnne nieruchomości:
- l,L

o wartości:

t'tuł pra\łny:

nI.
l. Posiadam udzialy w spółkach handlowych na]ęży podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż l0 % udziałów w spółce: .............''...''...

Z tego qłułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0% akcji w spółce:

Z tego t}łułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem (łam)'( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia plzynalemego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek iamorządu teryło'iuń.go, iit' .*iąxo* iuń oJkomunalnej osoby prawnej następujące mienie', łtóie podlegało zbyciu w aioo'e prńu.g" 

""il'y ńJ* "pi,mienia idatę nabycia. od kogo: ..''''..'.''.''.'+.!4-e...'' 
'ł"y' 

?

l. Prowadzę działaIność gospodarczą ( nalęży qod,ac formę prawną i przedmiot działalności):''''.'..'..........

- osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tyułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''.............

Z tego t1.tułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2' Zarządzam działdnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiei działalności
( należy podać fomę prawną i przedmiot działalności ). .'........'.,'1.Śl.ę,:...'.źatłr'zv...' 

' '-...."...-.:._..''.--.t ,.J

vlI.
\\ spólkach handlowych t nazwa. sieLlziba. spóllii):

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):



-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy):

_.jestem członkien komisj i rervizy'jnej ( od kiedy):

Z tęgo R'tułu osiągnąłem(łam) w loku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W Spółdzielniach:
4,L1 Q JoIu c :u'

- jestem członkiem ZaIZądu ( od kiedy ):

_ jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.''.......'..
Z tego t},tułu osiągnąłęm ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;'.'.'

J. W fundacjach prorradząc1ch dzialalność gospodarczą:
..'...'./1ł:.<...'... ł* ['ł< ł ł''"-:')" J '

_ jestem członkiem zarzadu ( od kiedy )

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) :..'....''...''...'''.''.......'_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):....''....'..
Z tego t)tułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..........''...

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatludnienia Iub innej działa]ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdęgo tytułu:
...ł;ź."'_v,".\+**.*'--:..ę-.'...:...:9..i.ł.9.5',!'-,?ł-.
..'.l.q{+'s.ls='...JY\rsl...r..'._.....'l.:ły_.ł

tx.
Skladniki mienia ruchomego o waności powyżej l0.000 /lotych1!Ą prz1padku pojazdów mechanicznych należy
podac markę. model i rok produkcjil ..".".?..ł'qył''!''''''.'ł<'(':.l.....'..l.Ji(

x.
Zobowiązania pienięŻne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym Zaciągniętę ked}ty ipożyczki oraz warunki,


