
oswrADczENrE MAJATKOWE

radnego gminy

czqsc A

Ja, niZej

3. Oaclba Bkladaldc! o6wiadczenie obowi4zaDa lest ok!e61i6 przl.naL€inodc
po8zczeg6lnych sklaclnik5B erjattdtch, dochod& i zobo-j.azali do Dalqttu
odrgbDego i Dajattu objet€go lalieistq ,spoLnoltcia ejatL@q.

1. OBctla Bkladajaca o5{iadczania obowiazaDa lest do zgodnego z prar{da,
€tarannego i zup.l.D.go ,}.PelnaeDia kaia!.1 z lubryk.

2. .reteli poszczeg5lne Eubryki ni. zDalduja N konk!€tnP przypaalku
zagtoaowairia, nrleny BI)isa6 naie dolyczyr.

s. ogwiadczenie o stanie najatkorldr obejDul. lorDlei si.lzytelno6ci

6. w cze6ci A o5wiedczenia zaralte sa lnfolrcl€ lame, ,czejci B za6
1Df olEacje na€lam. dotycz4ce a&esu za!j..sztania sktadajacego
o6riadczenie oraz !1€lsc6 poloienia nie!uch@o!ici.

ldrx,,"podpisany(a),

oraz nazwisko rodove)

(niej sce zatrudnienia, stanowisko lu}l funkcja) po zapoznaniu sie z

przepisami usEary z dnia 8 malca 1990 r. o sanorzadzie gninnym {Dz. U. z

2ol'lr. poz. 1875), zgodnie z arL. 24}r tet ustaay oslriadczam, ze posiadam

wchodzace u sklad nalzeiskiej wsp6lnosci majatkowej Iub stanowiace noj
maj atek odrebny:

?i. 0(, ?0?16
,

Gmray Pielrow ice

!il.l<..... ^,. 2 C, g !1.x.1Q4.

4. o6wiadczenie o stanie aajattoqa dotyczy Ealqtku w klaju aza glenrcq.



I

Zasoby plenie2ne:

Srodki pieniezne zgronadzone w walucie polskiej

2 4. ooo l,t;

- papiery wartosciovre:

rux.klq*y

Ql'riq.el

*lqa4...

II

1. Don o porierzcbni: -........

!yLul PraunY: .....,,.,..,..4/l!

2. Mieszkanie o poeierzchDi: -.

rn'?, o *artosci:

.d,tiL1.c,ty

rn'?, o wartosci

3. Gospodarst{o rolne

rodzaj gospodarst-a:

z tego lylulu osiagnalem (elan) w loku ubieqllan przych6d i

rodzaj zaludowy:

tytul prawny: ..

doch6d w wysoko6ci: ..

4 . Inne nieruchomosci:

. . . nta . .da'lqc,L!/

.dio/A,. t. .dp,:: . . .s .wa . .Q,!5.\Q h$,

...,rdt^ri . 01./0"+sa.... ..

.......€.(.a.0./0"....................

.4\'e.



Af<ragt,.c/..

III.

1. Posiadan udzialy w sp6lkach handlo*ych z udzia:Len ErL.innych os6b praunych
Iub przedsiebiolc6w. w kt6rych uczeslnicz4, takie osoby - na]ezy poda6
Iiczbe i emitenta udziat6u:

d*.lae+y.

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 101 udzial6w w sp6ice:

da.lpy:
z leqo !ytutu osiagnalen(elam) w roku ubleglyn doch6d wwysoko6ci:

2. Pos-iadam udzialy w innych sp6]kach handlolrych - nalezypodad liczbe i

.......rr^2.. dot !/.cy..

1.yc!//

we ..rldgcay

4+e

!l roku ubieqlyn cloch6d r wysoko6ci:

1. Posiadan alcje u sp6]kach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6w, w kl6rych uczeslnicza takie osoby - naleZy poda6 ticzbe
i emitenEa akcJl:

atl,r^L u

IV

akcje te stanoaia paliet Hielszy ni2 10r. akcji { sp6}ce:

.../),,C. clt.lyu.y

t.)a.



Z lego tytulu osiagnalen(elan) w roku ubieqlym doch6d w wysokosci

1ile dc)q.y
2. Posiadam akcje N innych sp6ikach handLowych

emitenta akcji:

,baq

- nalezy podai liczbe I

/.Lre

drlyry.h*

Nabylem(an) (nabyi m6j natzonek, z uylaczenien nienia przynale2neqo do jeso
majatku odlebneqo) od Skarbu Panstra, innej panslwowej osoby prawnej,
jedDostek samorzadu terytorialneso, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby
prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace nieDie. kt6re pod.legalo
zbyciu v drodze przetargu -nalezy podaa opis nienia i date nabycia. od
kogo :

,,e d"Aa/

VI

1. Pro$adze dzialalnosa qospodarczE (nale2y poda6 forne prawna i przedniot

.r,*e..ohlyuy.

.n*. olotysrX- wsp6hie z innymi osobami

Z teqo tytulu osiagnalem(etan) w !oku ubreqlyn przych6d



2. zatz4dzan dzialaLnoscia gospodarcza lub jesten przedstawicielem
pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci (nalezypoda6 forme prawna i przedmiot
dzialalnoSci )

n*e Cilq.c..ty.

- lrsp6lnie z imlmi osobaml

z tego tytulu osiaqnatem{elam) w r:olu ubiegtym dochadw wysokoSci:

VII.

W sp6tkach handlowych (nazwa,

jesten czlonkiem za!zadu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (cd kiedy):

arl'y-ty

(1!& drl./V

siedziba sp6]ki) ;

............tuL. il,!Wq

we..il.o/Upl

* dnlqqy

,n"4.,/

t:.

Z tego tytulu osiagnalem(ete) w roku ubieglym doch6d w wYsoko6cl:

elr/*/.

- jesten czlonkiem konisji reaizyinej (od kiedy) :

VIII.

lnne dochody osiagane
zarobkoPej lub zajec, z

za!rudnieni.a Lub
kHot uzyskiv,?anych

innej dzratalnoSci
z kazdeqo tytulu:

. en*y|"*..
a;e.)a . .,aid.netr . . . .

.d,el'tt. .so[{q*.

tt.IA44,L€

. . .3 ht.0,?9 .

9)0.oo



IX

Skladnikl inienia ruchomego o ,artoscr po,yzej 10.000 zlotych (mechanicznych
przypadku pojazd6H nechanicznych nale2y poda6 marke, model i rok Produkcji):

ddqryf.'te

x

Zobo{iazania pieniezne o ,arrosci powyzej 10.000 z}otych, w tyn zaciagniete
kredyty i pozyczki oiaz sarunkl, na jalich zostaly udzielone (robec kogo,
w zwiazku z jakim zdarzeniem, v., jakiej wysokosci):

.n.^t dd,l#l



233 S 1 Xod.kEu karnego za podani€ niepr:aeaty lub zarajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolnoSci.

. . .{oy nke. . . J.e .o !4 . QptA . . . lam d . .A,lA**'.

Powy2sze oSwiadczenie skladam swiadony(a), i2 na podstawie art

(m.iej scowosc, data ) (podp.is)


