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wÓjta, zastępcy wójia, sekrei,aza gminy, skarbnika gminy, kierownika.ieOnostkiorganizacyjnej gminy,
osoby zarza§za)ącej i człon ka org an u zarządząącego g mi n ną os obą p ravlną

oraz osoby v,ydającej ciecyzje adminisiracyjne w imieniu wojta1
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'i. Osoba skłac'alapa cś.ł,|,adczerlie g'rńy,/ieaanajesi dc zgodnego zpre,+,lą, §iaranj-,e!o i zupeinego v,ilpełnlenia kazCsj
z r|bryk

2 jezeli Poszczegolil; rubryki nie znĄC,Ąe vi konki,einyi-n przypadłu zaitcsoła:lja, nalezy vłpiseć,nle do'iyc{
3 Osoba skłaoająca cświacjczenje abcwiałanajes: ckleśJlć pzynaiezność poszcze,oólnych sk.Ednikow, ;-najalkcv'ych
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Po zaPoznaniu się z pzepisami us,iawy z dnia 2i sierpnia 1997 i. o ogieniczeniu prcwaCzenia Czialalnoścl g*
sPodarczej pzez osoby pełniące funkcje pubiiczne (Dz U. Nl 106, poz oŻs, z ,1998 i Nr tls. poz,715 i Nr 162,
Paz.1126, z 1999 r Nr49 poz. 483, zż000 r. Nr 26 poz 306 orazz2002 r. N1,1,13, poz, 984 jNr 214, poz,1806) oraz
ustat1,1' z dnia 8 marca 1990 i-. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2N1 r, N; 142 poz. 1591 orazz 2Oa2l. Nl23.
Paz.22a, Nr 62, poz 558 Nr i'13, poz. 984, Ni 153,-poz. ,1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie,zan.24h Ę usi,arvy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące rnoj majaiek
oorębn1l;
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_ -asoDy ptenięzne.

- stcdki pieniezne gromadzone w wa]ucie polskle.,.

- sr-cdkj oienięzne gromad;one u,wa!lcie obcej, .... .., fi i g
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, , n .a|.q.,8cZ iego lYtułu csiągna;iem(ęłam)w rcki.l ubregłym pzycnocj idochód v.. Wysokości: , ,Ą..+,.:.|

4. lnne nieruchorności;

tyiuł prawny: . !l ?_P9L ł Ęn5.Et g,i Ę L
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Z żego rytułli osiagna;en(ęłam) w rokl ulieEłym dochod w.".,4,sckości: . C 
.
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Pcsiacam akc.le w społkach nancjicv,rycn - rtaieży pco;c liczoę , enilenia akcji,

akcje te sianowlą pakiei łvięks zy niz 10% akcji ił społce

'fi tF bcj ;\ Lł,_U 
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Z rego §tułu csią3nąłsm(ęłam) w ioku ubiegłym oochód w wysokości

V.

NabY]em(arr-r) (nabYł moj małzonek, z wyła_czeniem mienia przynależnego dc ;ego maja"tku odi"ębnego) od Skarbu
PańsM'a, lrillej Pańs|łowej osoby pratvnej, jednosiek samozalu ierytorialnego, 161 7,uyieakorv lub od komunalnej
oS(-rDV orawn;j nasiepuja_ce rnienił, które pcrjtegało zbyciu r,v cioc'ze pizeiargł --- ilalezy p,_laac Dpis

1, P;'owadzę działainość gospodai-cza; (nalezy podacformę piawnąipzedmiot działalności); .l{ tg ,.bO]Y !ZY

osoc jście

Z tegc 1aułu csiągnąłem(elam) w -cku lbległyr: dochoc w rnysokosci

2 7arzr,dzam działainością 9cspodai-czą iub jesienl pzeostawicjeierrr, pe,tlomocnikiem '.akjei dżlałajnoŚc]
(naleuy pociac tomę prawna i pzedmioi działainoscjl, .... ,.. ŁY.l.f DclJ I -ą Y .

osobiścje

wspolnie z innymi osobamj

Z lego ,i5łułu osia3nąlem(ełam) w roku ubiegł5,m o'ochoc lv v,l,sokosci

'1. \łspcłk,,:ch hancilowlich (lia7g,a sledz_iba spl.:1Ę;); N 16 bgiYC ŻY



- jestem członkiem zaaądu (od kiecjy):

/ - jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedv]:.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąJem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

fi !,[ , D9..l Y t?1,1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jesiem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ,....,,.,.,,.,,,..

- jestem cz.łonk]em komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z ź.ego iyiułu osiągną.|em(ęłam) w toku ubiegłym dcchod w ,w_vsokości:

3 . W fl;n da cj ach p rowad z ący ch działal ność g c s po d a rcza.:

ry 1g ,bO_TY,ęŁV

_ jesiem członkjem zaządu (oo kiecly): , . , 
,

_- jestem członkiem i,ady nadzorczej (od kiedy):

-_ jesi=m członkjenr komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułri. osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ""

Vlll.

lx.

^|<ładnikj mienia ruchomąo o wańości ,p::r:]j0 
000 ż7ń (w pzypadku pojazdow mechanicznYch naleą

lodać mari<ę niodel , rok produkcjł: V Q.\,V.O 5 6O 2OOL1 
",: """"" "",

X.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 zlorycn, w iiłm zaciągnięie k;-eciyiy i oozvczki oraz WarunKl,

nalakich zostały uoz]eione (wobec kogo, w zwią,zku z jakirnzcazentern, wla*iejwysokości), Ń 1,6 Doly !1Y



Powfższe oświadczenie składam swiadomy(a), iż na podsiawie ań. 233 § '1 Kodeksil kamego za Podanie ni+

prawdy iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawtenia wołnoścj.

t?t/.O l{ c _źs__ .Qk.,,i .a,l,§.l" . ,.l"{qry"łn
(miejscowość, dats) (podpis)

1 NiewlaścŃe skreślić.
' Ńi= O"ty"*, o.#tń"s"i vrvirł,óirej lr rciniciwie w zakłesie produkĘi rośl|nnej izwis=ęceJ, W formie i zakresie gosPodarstva

rodzinnegc.
3 Nic doiyczy led nad,rorc:ych spLiłdzielni mieszkaniorq,ch.
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składniki rnienia
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ruchornsgo o wańośei pow. trS G00,00 zł
- llandlowej §tefan Waszak
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Suszarnia zbozowa PEDRCTTi
iSiewnik MAX!IvlA

i Brona talerzowa GASPARDO
lSiewnik AMAZCNE
iSchaffer,3455
EEhlnT El-r^r:l L!tU l \rZ' tJl,

GER|hiGHoFF M§ H6O0F

]LELY WEI-GER RP 445 MC13 
]

:

AMMoNE CENTAUR 3001

lFiORSGH JOKER sCT
] HA.RDI COMi\,'!AN DER. Class Classic
] l^b ĘĄ^ FćgVU J4U-JU
]]^.
l siewnik kverneiand fuioNopiL
Waga samochodowa 6C TCN
lRozrzutnik obornika - BERGMANN TSWl Bl BS

]MAN|TOU fvil-T 52S
Płua RR 7 "Greooire-Besson"
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Zcbowiązania pieniężne z tytułu prowadzcnej przez n,:ęża działalności gospodarczej
Firma Usiugowo - Handlowa Stefan Waszak
o wartoŚci przekraczającej 10 000,0C zł

Zobowiązania wobec kontrahentów Kwota
Hurtownia Dodatków Paszowych AGROWIT 272Q60,14
AB FOI]D POLSKA §p. zo.o. 217 566,00
D§M 5p. zo.o" 194 852,30
A.grolak Sp zo,o. 135 -038,20
Chemirol§p zoo 108 730,78
AGROB|L Roman i G§briel§ Bilsc,y, Sp.j. 84 532,35
MOTORCŁ PLUS Sp. zo.o. 62 693,i0
Neorol Sp zoo 57 347,98
Firma Hancjiowa RAPSO ;wona Pasternak 47 3S2,5§
NUTRiAD PO§KA 5p zo,o. 4O124,tO
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 38 449,73
HAWA SA 37 452,7ż
PRZEDSlĘBloRSTV/O PRoDUKCYJNo-HANDLoWCI-USŁUGoWE BA5l 33 372,00
MŁYN ELEKTRYCZNY Paweł Majerowicz 28 602,CI0

Przedsiębiorstwo Handlowe Arkadiusz Skórski 22 266,0a
Sarbinowski Leszek 15 589,52
EKO PASZ Konrad Krupa 14 250,60

Zobowiązania wobee banków
BZWBK o/Września - kredyt obrotowy na prowadzenie dział. gosp. 3- t72 8a6,29


