
Gmrny Pietr0wice

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy
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1. O6oba Ekladajaca oSwladczenie cbowiezana l€6t do zgodn.qo z prasda,
stalanD.so i. zup.1n€so Ft'pe:Luenia kardej z lubryk.
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2. .rei61i poszc2egolne lubryki nie zn.jdulq x k@kleta:a Plz].Paatku
zastosowaDia, nalety wp i6a6 "nie dotycry".

cz&s6 A

OEc'ba skladalqc! oSeladczeDi.e ob@aazana jeEt o].le61i6 p!zlallleiDoic
poszcz.g6lnyeb skladuat6w Eajatkoeych, dcchcd6p i zobo$iqzeti do Ealatj.u
odrebn€go i Dajatku objetego Ealren3kq {sp61no6ciq rajat}owe.
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4. O6{iadczenie o 3tani€ rajqtkosjd dotyczy Eajatku w kralu iza granicq

s. oi{1adcz€nie o stanie Dajattowyb ob€jDuje !6sniei vielzyt.Ltrorici

6. W cze6ci A oisa.clcz€nia zaralte se rDforDacje jaeDe, Ecze6ca B za6
iDfoEacj€ ni.l.h. dotyczqce a&€au zaDieszkanla slrra&iacogo
o6niadczeal. oraz Ei.lsce poiozenia nieluchdolici.
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(ihiona i nazwisko

olaz nazwisko rodoee )
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(niejsce zarrudnienia, stanolrisko lu.b funl<cja) po zapoznaniu sie z

przepisami ugtavy z alnia I marca 1990 r. o smorzadzie gminnfm (Dz. o. z

2ot7r- Eoz. 18?s), zgodnie z att. 21h tej ustawy oswiadczam, 2e posj.adan

wchodzace w sklad malzeiskiej nsp6lnosci majqtkor?ej lub stanowiace m6j

majatek odrebny:



I.

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienie2ne zgronadzone H walucie polskiej '3O. otzct

- Srodki pienie2ne zsronadzone w walucie obcej:

- papiery wBrtosciow€: , fle . . c/A
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2. Mieszkanie o pouierzclDi: rn', o wartosci:

r.. Dom o po!,,ierzchnr. ....b:C.. m,, o werr(,s,:i: ....{r. r..r.r.t.'.

Lyrul pravrny: .......

3. Gospodarstso rolne

rodzaj goEpodarstwa I

o wartosci: .........

,., ,l -'1',.11/.+,....., powrerzchnla

....r'/.Q.€{p..... ... .

rodzaj zabudovy:

;tyru] prawny: .. ..

Z tego tytDlu osi4gn4lem(eian) w roku ubieglyn przych6d i

doch6d x wysokosci: ..

aoty'.cz7



III.
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c/c lur
udzialy te s!anoHi4 pakie! wielszy ni2 10i udzial6k s sp6lce:

i.).C. .
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z tego tytulu osiagnalem (etam )

.......tue.
w roku ubiegiyn doch6d wwysokoscr

.c/ahruq................-t<

Z tego tytulu osiEqnqlen (elam ) w roku ubieqtym doch6d v ,ysokosci

2. Posiadam udzialy w innych sp6ikach handlowych naleZypodad Iiczbe i
en-LenLa rdz-alo":

otady;.tr

1. Posiadan akcje w sp6lkach handlorych z udziaiem qmrnnych os6b praunych
Iub przedsiebiorc6,, w kt6r:ych uczestnicza takie osoby nale2y poda6 liczbe
i emitenta akcj i:

/,e11'<y.
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IV

akcje te stanowia pakiet wiekszy ni, l.0t akcji w sp61ce

*e /,$1uX

/:l(. .ryy

1. Posiadam udzraly w spdlkach handlowych z udzialen qminnych os6b praunych
lub przedsiebiorc6w, w ht6r:ych uczestnicza, Eakie osoby - nalezy poda6
liczbe i enitenla udzial6u:



Z tego tytulu osiagnalen(elam) w roku ubieqlym doch6d w wysoko6ci

. /1/e.

2. Posiadan akcje w lnnych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 Liczbe I
emitenEa akcj j

Lego tytulu osiagnqlen(e1am) a roku ubieglym doch6d wwysolosci:

..nr.... d,rltrr:1.'t -1
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Nabylen(am) (naby] m6j malzonek, z nylaczeniem nien.ia przynalezneqo do jeqo
majatku o.lrebneso) od Skarbu lanstoa, jnnej panstwowej osoby prawnej,
jednostek sanorzadu leryLorialneqo, ich zwiazk6w lub od komunalnei osobv
prawnej lub zHiazku nelropolitalnego nastepuiace mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu naleiy pcdaa oPis nienia i date nabvcia, od

-.nk.
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1. Prowadze dzialalnosa gospodarcza (naleZy poda6 forne prawn4i przedmioE

!.i4..tt,iz.

r./e.

Z tego tytulu osiagnEl em (9lam ) w roku ubieglym przych6d

i doc od w rysoko.cl: .......,r1.i:..r/,.'.4r,ir/...........
//

- wsp5fnie z innmi osobaml ../J..



2. Zarz4dzant dzialalnosci4 gospodarczd lub j esten przedsEawicietem
pelnonocnikien takiej dziatalnosci (nale2vpoda6 forme prawn4 i przedniot
dzialalnosci ) 
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- rrsp6lnie z innlmi osobami .ra.A.-

z tego tytulu os iaqnalen (elan)

.. _.. .... .. . n

w roku ubieglym cloch6dw lrysokosci:

,4e/*.14.
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i,l sp6]kach hancllowych (nazwa, sledziba sp6lki):

.t;re . t/o.

jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy)

. /.it?.?k

- jesEem czlonkiem rady nadzor:czel

, tP

jesten czlonkien komisjr rewizyinej (od kiedv) :

z tego tylulu osiagnatem(e1anl w roku ubiegllm doch6dw rysoko6ci:

,rb...r/,.,1tu7

VIII.

Inne dochody osiagane
zarobkowej lub zaj ec, z

tylulu zatrudnienia lub
kwot uzysliwanych

innej dzialalno6ci
z kazdego tytulu:

-l$r. z.ar.e/aey2....

eldot.*/(ys;2,...

, onor* . r. rk,6 . . .

.11Q<2 i .:. .

...?za./...a...

,',,4i,rs,,', /
.s./.39..,.4.2..



r*.

Skladniki nienia ruchomego o lrartosci Po yzej 10.000 zlotych (nechanicznych
przyp.dku pojazd6v? mechanicznych nalezv podaa marke, nodel i rok produkcji):

zobowiazania pie.iezne o wartoSci powvzej 10.000 zlotych, w tvm zaciagniete
kredyty j. potyczkr oraz warunki, na jalich zostalv udzielone ($obec kogo'
!r zwiazku z takin zalarzeniem, w jakiei wvsokosci):

x



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), i2 na podstawie art

233 s 1 (odeksu karneqo za podanie nieprawdv lub zaLajenie prawdv grozi kara
pozbawienia wolnoScr.

Qauti;,-, .l6,al,.l,l Ad.tV;1':tr7A
(niej scolro56, data) (PodPis )


