
osWlADczEN l E MAJĄTKoWE
radnego gminy

D t l.x,ł. t.k,..., d nia ł.ł,,(fu"l-o,t ł,
{łłu 

|t'u

(miejscowość)

Uwaga:

1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnie.
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś!!ć przyna|eżność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością ma.
jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czEsc A
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1.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokoŚc | 3 9 ł4 r+16-



tytuł prawny . . . 1ta.'ę,1,,t7aa,

1il.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob

rych uczestnic?ątakie osoby - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałow:

n,'łu_ oL,ty.łry

na|nej osoby prawnej następujące mie1ie, ktore
nia idatę nabycia, oo t.ogo...'..łin d'ł-t.!cw

prawnych |ub przedsiębiorcow' w ktÓ-

2. / '{-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci.' 'ł.u.e:.''o'12I.y?'.ry

prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓ-

.,b.Ę

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkow lub od komu-

pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podac opis mie-

v!.

1. Prowadzę działa|noŚc gospodarczą (na|eŻy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci): 'l4,,t}'e-'.



Składniki mienia ruchomego o wartoŚ^ci powyzej 10.900 złotych (w przapadku4ojazdÓw mechanicznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkcli)' -Ja4,"|.o.c,hó.oL...O{alnb7'_ l9.pe(.. {-ał,fd.- łaL f /r9ok*7) ,ruo g,

x.

Zobowiązania pienięine o wartości powyŹej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci): {ru,'a 1o6,",

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

^,J, u,ł4łt1/ [.)ł,r.** l,n,ą
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