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Zalączniki do rozponądzcnią Pręzęso Rndy Ministrórv
a dnią 26 lutcgo 2003 r.

Zalącznlk nr lzl

(mleJscowość)

składaJąca oŚwladczenle obowlązana Jest do zgodnego r prawdą, starannego l rupelnego wypelnlenla
z rubryk,

Po§tcle8Ólne rubrYkl nle znaJdu|ą w konkretnym przypadku rastosowanla, należy wplsać,,nle dolvcly].l skladaJąca oŚwladczenle obowlązana Jest określlć prrynależność poszczególnyffiiiadnlków
dochodów t robowlązań do ma|ątiu odrębnego l ma|ątku ob|ętego ;;il;lk; fiffi;;1!

e o stanle maJątkowym dotyczy malątku w kraJu l ra granlcą.
e. ostanlg maJątkowym obeJmuJe równleż wlerrytelnoścl plenlężne.

częŚcl A oŚwladczenla law8rte §ą lnformacle |awne, w cręścl B zai lnformacJe nletawne dotyczące adresunleszkanla skladaJącego ośwladcrenle oraz mleJsca polożenla nleruchomoścl,
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Dzięnnik Poz. 2020
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ra d n eto'^'^',k/Ep-?,ź,%ńl" 
a-€!., Zć?tr

& ĄczrętćżtĄ

!ł pou pr,u n, t"l,,*,,łZE/,,?E2, ż*32 r, kaflrilłrł
0raz narwlsko rodowe)

ry wartośclowe;

tianą wprorvadzoną przez § l. pkr l t'ozpolządzenio Prezesą Rady Minisrrórv z dnia 28 §zęnvca 20 l7 r, znl ieniają§g8o rozpolzą.e tv sPlnrvie okreŚlenią wzolów formularzY oświądczęń nlnjątkówych radnego gminy,.wójra, zastę1l.r,ili;: sekretarua grniny,nika gminY, kięrorvnikq jerlnostki ołgonińoilnej;;;ny, osiby zarzq<lzaiąi.l T li1o11. o'ganu zatzq<I.o3ą..go gmlrrną osobątrl otaz osobY wl'dającej decyzje nalninistrncylniiv i,niiniu ńoi* iÓ. U,-p'"z,-l298), którę rvęszło w życie z dniem l lipcaftó<
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GMlNY

(mle.|§ce ratrudnlenla, stanowlskó lrib runtcja)

maJątkowej lub stanowiące móJ maJątek odrębnyl

pieniężne;

pleniężne zgromadzone w walucle obcej; ,,,,,,,,,,,

poznanlu slę z przeplsaml ustawy z dnla 8 marca 1990 r, o samorządzle gmlnnym (Dz, |J.z2Ql7 r,
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Dziennik ustaw

rodzaj gospodarstwa:,,
0 Wartoścli
rodzajzabudowyi ,.,
tytuł prawnyl .,,,,,,,.,,

o wa r;ś;i; .,,,,,:,:,:,:,',,I/lil,

1, Dom o powlerzchnll/,lł,
tytuł prawny,,,,, 7,,1//l,

2, Mieszkanie o powlerzch

_ tytuł pra*nyi ,,,,,ą,
3, Gospodarstwo rolnei

lub przedsię

prawnych lub
liczbę | emitenta

Poz, 2020

' ';?.T;li||';]l#,"ó}kach handlowych z udziałern gminnych osób prawnych

,,,,,::::WH, : %#, 2W:i::::i*:i*: "
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lV,
1, Posiadam

w których
akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

i|,,żłY. Z %,*%ea[:::: 
" ::# "
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tytułpraWnyi

lll,

udziały t.,t. i o*ią'il;ffi il;iliiffiffi;ffi ; ;ffi ;;
z tego tytułu ";i;;;i;i;ilfi..Jffi ilffiffiffi ;ffi..j;i,

2, Posiadam il;i;il ;];;il;;;ffi;ili;;il :;il;; ;;;; ;;;;; ; ;ffi;a , 
-.. rr -!l l 19 vvalc

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam; |, |o[; ili;;łń;;ffiffi;,;ffi;

a kcje te,t...*ią p. łffiiil;;; ;l;' ffi;;ńffi ;ili;; ;

Z tego tytułu oslągnąłem(ęłam) w rołu unlecłym dochód w;y;;il;i;
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od
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zWlą

Vll,

llalalnoŚĆ gosPodarczą (należy podać formę prawną l przedmlot dzlalalnoścl) ,l/6,,P_er%?r

nle z innyml osobaml, .,1P;;;2;'

tytulu oslągnątem(ęłam)w roku ublegĘm dochód w wysot<osct; .,,

kach handlowych (nazwa, siedzlba spótkl);,,,,r,ł/td,,,,,,2,#",Yftr,

z

Vlll,
l nne hody oslągane z tytułu zatrudnlenla lub innej dzlalalnoścl zarobkoweJ lub za!ęć, z podaniem

K,i;i!#,}l;:- 7 021,a(

z,

n) {nabył móJ malżonek, z wylączenlem mlenla przynależnego do Jego maJątku odrębnego)

:*::,1^,'1::l.,Ł1!:ly_:yrJ osoby prawnel,'lednost.i iińo"ądu terytorlalnego, lchÓw, komunalneJ osoby prawneJ lub zwlązku metropolltalnego nastę-p;l;;;;,.;n,'il;'iii"ńr;i;
w drodle przetarPu z he]ałł nnrlnń anlc mlonll l ,l-}^ ^^L.,^l ^ ^) l.--- -

z innyml osobaml

czlonkiem komlsJl rewizyJnej (od kiedy):

cztonkiem zarządu (od kiedy):

czlonklem rady nadzorczej (od kledy):

tytułu osiągnął.rtitu,'i ;;;;; ;;i.-tr; ffiffi il;;il;;,.,,



Dziennik ustaw -6-

Składniki mienia ruchomego o wartoścl pow,y
n a l e ż y p o d a ć m ., ą,.n o a . l l r o k p r o d u k rn,,',.',:: rlfr,Y*,'::'!,2-W' ŻYł :.
lx,

Poz, 2020

x,
Zobowiązania PienlęŻne. o wartoŚcl powyżej 10 o0o złotych, w tym zaciągnięte kredyty l pożycz
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