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ośWnDeEME MAJĄTxowE
j!Ę d§Ęe.-v wójb, fłlPtóża gminv, slańn,agm,nv, k,.lowń,k. jedn.

ośoby ża nąd żająel i .nonkd Drganu Drądają@8o8minnącobą p
decyżje adminigtE.yjn€ w imi€niu wójta]

,'J.ie'lP6.ąóln?rubrykinleł3ldująskonkEinFp@adkuĘn
3, obba lkł,dalą.i oŚwl.dł.nl. obowiąana Jen okeślić ptrynalciność

ńżlądNFh, dońodów izoboui.:rń do m.i.tku odrcbneRo l mahttu obJdeso malieńską wsDólnością

oświld.anle maląlkowedolYeYńająlku w kaj! l ża3mnką.
ośwlad@ni.mljąikoweobejmule ńwnleiw|.i+.lnośclplenięźi.,

nfoma.I. ]aane, w dęŚ.l B hl lnfoma.je nleIawn. dolYdą.. rd.ea
a mie,hnb lkhda] ąelo olwladagnlg on: ńi.1sd połoźen la n l.ru.homo..i,
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awy z dnia 21śiendń 1997l, o ogńnaeiiu prcWad:enh dżalanoni
gospodarcżej pąe! osoby pelnląc. funk]e pubkżń. lDź, U, ż 2017l poż, 1393) ońż uśtawy ż diia
3 m ca 1990 r o 9ńonądre gńiniyh (Dz U. ż ż017 r, poż, 1375), zBodnie z ań, z4h te] usawy
ośwjadaóm, ie posladań w.hodżą@ w śkad ńałj?ńskie] wspó noki m3jąlkow?j lub nanowiąca ńój
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U.yśkM Ych ż każeco tYtułu] .t7ł,łĄ

skladnikńienialuchomesoówańościpowyiej10ooorotych(WpnypadkupojażdóWme.hżni.żnych
,. AżYpoodi TJ.ę nooe|,1o,p,oddĄ,) ,,,

do.hódv osQPane ż MUlu ełudnienia
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zobow ązańia pieńiężn€ o wadoś.
warUnki, na jak .h żołaty udż]elóne

pówyżej10 000 złotY.lr, w tyń żac]ągnęte
(wobe. kogo, w żwążku żjak n,dazen eń,
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domylż), ]1 ia podshł € ad, 233 § 1 (
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N]e dotyay dżialalnoś.]wttwórcże] W rolni.lwie Wżake5ie produk.iiloś ińnPj żwieżęcej,W fonie
] żakrejie gospodaulwa rodżinnego
Nie dótycży red nadżor.ży.h śpóldżie nimie9kanióW1/ch
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