
oŚWlADczENl E MAJĄTKoWE
radnego gminY

lń'el'covosćl

Uwaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego
izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkletnym prŻypadku zastosowania,
należy wpisaó '.ni€ dotvczv''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pftynależnoś'ć
poszczególnych składników majątkov/ych' dochodów i zobowiązań do mająthu
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsce
położenia nieruchomości.
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych Z udziałem gminnych osób prawnych |ub

prŻeds iębiorcó}ł, w, ktÓrych ucŻestniczą takie osoby - należy podac liczbę iemitenta akcji:
..-.,.''.4:ą.V. ' '.tLt..(.(r.!.L t1..!' ' '-....

akcj€.'!e stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiąlnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; '.....'............
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek' z wyłąćzeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państvva, innei pańsMowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkÓw lub od kornunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu W drodze

1. Prowadzę działa|nośc gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):
Ą,L' /',/t't'ł,,,

__^-;^: i;' I ";l '
- us(JulsLrc .... -..:.....,./.,,,.,.,,,.

Z tego tytułU osiągnąem(ęłam) W roku Ubiegłym przychÓd i dochód W Wysokości:



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jest przedstawicieIem' pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podac for|ne prawną i przedmiot działalnoścl):

'.'.''..'...'.'....',-''.fu'ę''.'' CLo' t /,'ę <.t t'1..'''''...'''..'.''Lf ' I -I
- osobrscle ..!...... i1..............
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z tego tytułU osiągnąłem(ęłami w roku Ubiegłym dochÓd W wysokości:

v . l'
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .,,'..?1ł('..dn.ł.1..: ł2." '
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

rj;;il;il1il';;y'il;;;;;;;i;ki;t);..... . .. .. . . ... . . . ... .. . ...... .. .

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . .............. '.....'....

x.



Powyższe ośWiadczenie składam śViadomy(a)' iŹ na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karneqo za

pJalni" ni"pr"*dy lub zatajenie pravdy 9rożl kara pozbawienie wolnoŚci-


