11;iłl; :;*ll.

|1.!;:..F.;
i'ł,ilt:.

l. fi.i.i::iy; ;.

lct{
:a ,11,

d"i^f.p.,
/,{,łafIl,

MAJATKOWB
OSWIADCZENIE
radnego gminy

Uu'aga:
1. osoba sliładająca ośu'iadczenieoborviązana jest do zgcldnego z prawdą, starannego i
zupełnegowypelnienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniaonależy
wpisać ..nie dotyczv''.
3. osoba składająca ośv'iadczenie obowiązana jest okreśIić przyna|eżnośćposzczególnych
składników majątkolrych, dochodów i zobolr.iązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńsĘwspóInościąmajątkovr'ą.
4. Ośw.iadczenie
o stanie majątkowym doĘcą'majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

ą
po Zapoznaniusię z przepisamiustawyzdnia B marca 1990r. o samorządziegminnym (Dz. U. z2011
r, poz. i 875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzącęrt, składmałżeńskiej
wspólnościmajątkowejlub stanorviącemój majątekodrębny:
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III.
1. Posiadam udziały \^/ spółkach handlowych z

udzlał.em gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców' w których uczestniczątakie osoby na|eĘ podać |iczbę i emitentaudziałów:
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Ztego ty'tułu
osiągnąłenr(ęłarn)
w roku ubiegł1,m
dochód w rł1,sokości:

rv.

t . Posiadam akcje w spółkach handlorłych z udziałem gminnyclr osób prawnych lub
przedsiębiorcó\ł',
w których uczestnicz4takie osoby -naleŻy podaó liczbę i emitentaakcji:
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Nabytem(am)(nabyłmój małzonek, zwytączeniem mienia prz;,na|eŻnego
do jego maj4tku
odrębnego)od Skarbu Państwa' innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorząduterytorialnego,
ich związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnegonastępującemienie, które
podlegałozbyciu w drodze przetargu,-na|eĄ podać opis mienia i datęnabycia, od kogo:
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i przednriotdziałalności):
(na|eĄ podaćfonneprarł'ną
gospodarcz4
1.Prowadzędziałalnośc

- rł,spólnie
.''t'ts.*l
....;rr,.:/l
......,*1^.K'.
z innynriosobami

w roku ubiegĘm przychód idochód w wysokości:
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Ix.
Składnikimienia ruchomego o waftościportyzej 10,000zł (w przypadkupojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania
pieniężne
powyżej10.000zł,w Ęm zaciągnięte kredy'fy i poŻyczki oraz
o wartości
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wvsokości):

iż na podstalrie art. ]33 sŚ 1 Kodeksu karnego za
oświadczenieskładam śrt'iadom1.tal.
Porr1,ższe
grozi kara pozbawienia rrolności.
podanie nieprawdy lub zatajenie prarł.d1.
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