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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy, ki€rownika jednostki organizacyjnej gniny'
osoby zarządzającej i członka organrr zarządzającego gnrittna osobą prawną oraz osotly wydaiącej decvzje

adnrirristracyjne w iniieniu wójta.
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Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie oboi\'iązana jest do zgodnego z prawdą' stalannego izupełnego wypełnienia

2
kazde.j z nrbryk.
Jezeli poszczegoine rubryki nie znajdują w konkre lyln przypadku zastosowania' naieŹ.r' wpisac 

"gĘdotyczy".
osoba składająca oświadczenie obowiązana jęst okreśiić przynaleznośc poszczegóilych składników
majątkowrych. dochodóu, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską Wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i Za granicą'
ośrł iadczenie majątkowe obejmuje równicż wierz ellości pieniężne'
W częśc! A ośłviadcŻcnia za\,vańe są info:_macje jałvnc. .'r' części B zaś infbrmacjc nicja-,łne dotyczącc
adresu zamieszliania składające.qo oświadczenie oraz m'lejsca połoźenia nieluchomości'
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( mieisce zatrudnjenia, lub funl<cja )

po zapoznaniu się z przepisami ustalły z dnia21 sielpnia l997 r. o ograniczeniu prorvadzenia działalności
gospodarczęj pIZeZ osoby pełniące fuŃc.je publiczne { Dz' U' Nr l06,poz.679' z 1998 r' Nr l l3' poz. 715 '
Nr162,poz 1126,21999r Nr:19 . poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz.306,z2OO2r. Nr 113. poz.,984 , Nr2l4.
poz' 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz' U' z2001 r' Nr 142, poz. l591'
z późn zmianami ) zgodnie z an' 24h tęj ustaw}' oświadczam' że posiadam wchodzące w skład rnałżeńskiej
wsooinoscl majatkowo lub sranowlącc moj nla_lateL oorębnv
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4 Inne nienrchomości:
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v.
Nabyłen (lam)'( nabył nrój nałżonek, z qvłąezeniem mienia plzjvna]eżaego dojego majątkLl' odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu te{łońainego" ich związków lub od
komunalrrej osoby prawnej nas1ępujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu * naieży podac opis
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1' Prowadzę działalnośc gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działa1ności):- ' '.... ' ''

_ wspólnie z irurymi osobami

z r.go'iy'ufu o'iągnąłem(amlw rot'u ubieglym oocnoo* *1sotos"i, '' ' ' ' ''

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem Dełnomocnikiem takiej działalności
{ lulezv podac lol mę prarłmą iplzedmiot dzialalności )' '''

.............................:.... t._1..... ._ osobiście ql q'ijtr1?4
- rrspólnie z innymi osobami ]
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w s:ółkach h::]d|otłr1h ( łazwa, siedziba, spółki): _ l ^l,l"l d't'1'4'ą',)
- jestem czlonłiem zarządu ( od kiedy ): '' '
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- jestem członłiem Lomsji rewizyjnej ł od fuedy ) ' ' ''.'.'''
Z tego tytufu 65iągnąlem ( ]am ) w roku ubieglym dochod w rłrysokosci:'''''''

- 1..t.'.rłonr.i*' ruav n"a.or"'.j r oo ti.ov l| ' ' '

- jestem członkie'n komisji rerłizyjnej ( od kiedy )
Z tego tvfufu osiągnąlem ( łam) w roku ubieglvm dochód w wysokosci:

2. W Społdzielniach:
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Składniki mienia ruchomego o wartości Dow}'żej 10. 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych mleży
p"d'ć"ltę]:'"d" 

1"':,"o"u']], ']' 'tjł,lr,',#łĄ,'''fi!t,'|'lł;h,'**'J J;,I'''

Zobtlwiąania pieniężne o wańości powyże'j i0 000 złotych. w tym zaciągnięte kred}'tY i pożyczki oraz warunki.
najakich zostĄ udzielone (wobec kogo' ł'związku z jakim zdarzeliem, w jakiej wysokości): '..'.........-..'.'''''''''
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