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Gminy Pietrowic€ ;,,"

iF t8, o[, 2027.
oSwrADczENlE MAJATKOWE

lJl
w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organlzacyjnel gminy,

osoby zarz4dzajacej iczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzie administracyjne w imieniu w6jta

.l,r4ptot"k...........,ania.LL.*:..h222..,.
{.,r t (hiajsto$roid)

UwaBa:
7.

2.

3.

4.
5.

6.

osoba skladajqca o(wiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawda, starannego I zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduie w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisa6 

"niedotyczy'.
Osoba skladaiaca oJwiadrrenie obowiazana iest okreslid przynaleinoid poszcreg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzati do majqtku odrgbnego i malqtlu objgtego matieiskq wsp6lnoiciq
malatkowa.
oiwiadczenie majqtkowe dotyczy majetku w kralu i za granica.

Oiwiadc2enle maietkowe obclmuje r6wniei wlerzytelnoici pienigine.
W czeaci A o(wiadczenia zawarte sa informaci€ iawne, w cz?6ci B za5 informacje niejawne dotyczace
adr€su zamleszkania skladajqcego oSwiadczenie ora2 mieisca poloienla nleruchomoicl.

CZEJd A
i,lT'ii' jooaoi,"nral........,,l.uo.h....D'tz',tt*

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

wL<*.*. .tsat

(miejscezatrudnienia,stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierynia 7997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej pzez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. z 20t7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

I marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad maliefiskiej wsp6lnoici maj4tkowej lub stanowi4ce m6j

majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pienigine:

- Srodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: ..... ......1A..../..0P..d............^t1y/.I 1u,

PW;
urodzony(a) ........../t6".A2.-../.$.fl?r........... .......................... w . .. .. lrko/a.fu*. ..At7.t.lr.*,.....

...2...a.a***,*..ri" -giil' -../acory .,t.....k1ubt.c..........t/.p*&.*.fi..3?trro*!24.!'1,

- Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: .rt1.A......-/dfugt



- papiery warto(ciowe: "lL'it" """dllY

I
1

na kwote:

Dom o powierzchni: ........................-.... m2, o warto6ci: ...............-....... tytuf praw

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o warto6ci twul prawn

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......[,:r ./a$-g powierzchnia: 
"k - 

d.rlg,
o warto5ci

rodz4 zabu

Z tego tytulu osi4gnalem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici

4. lnne nieruchomoSci:

powiezchnia: .... ..............r1/rg.......

o wartosci (.........

tytulprawny: ...................1/rt.... drr&g

l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbg i emitenta udzial6w:

.l,r

udziaty te stanowie pakiet wiekszy nii 1ff6 udzial6w w sp Otce: ........fi.?.........

z tego q ulu osiagnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: raf /."9.9

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbg i emitenta akcji:

,l/i

akcle te stanowi4 pakiet wiqksry ni2 10% akc.ji w sp6lce:

./,.P. -........

Z tego Mulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wys , ............. rt/.1?....



v.

Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wylEczenlem mienia przynaleinego do.iego majqtku odrebnego)

od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du teMorialnego, ich

zwiazk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastqpuj4ce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i date nabycia, od kogo: ..-.......-...........

(....-......./.

vl.

1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczqz (naleiy podai formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

- osobiicie

- wsp6lnie z innymi osobami ..............

2. Zatz1dzem dzialalnoici4 gospodarczq lub .iestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici

(naleiy podai formq prawn4 i przedmiot dzialalno6ci): ......4.f-.....dr..Q.q

- wsp6lnie z innymi osobami ........

Z tego tytulu osi4gnalem(elam) w r ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ............

........//x........&

v[.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

//tt.......

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

(.....

- iestem czlonkiem rady nadzorczej ba *ieavl: ..../l/t..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) (

Z tego q ufu osi4gnElem(elam) w roku ubiegiym przych5d i doch6d w wysokoSci: .................

- osobi ;ci e ........,///i!...



t.

Z tego Mulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach:

(.......ry
,/,t

- jestem czionkiem zarz4du (od kiedylt ............//k....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej: (o a Viea.yt: ...........,/t-1.........

- iestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy): 2,, 
@.tl

Z tego tytulu osiqgnalem (elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: .... (.......

] 
-'_ll 

ll-l l'"-':"*: :::'-;i;:|:| !;b,7
- jestem czlonkiem zanadu (od kiedy) , //t .fu.r/

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): /, f

z tego q ulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .....L/-f-....

vlll.

lnne dochody osi4gane z q ufu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajed, z podaniem

kwot uryskiwanych z kaidego tytulu: ............................

ol/-........u.......
, 

.... 4...€.a-_t_.".. 1.1 {2 u,1 4
(/ b.1r90

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

,b9ry

,*4,,-



naleiy podad markq, model irok produkcii)

.l/ie. ..d.r$.r-g.

x.

Zobowiqzania pieniqine o wartoJci powyiej 10 0 0O ztotych, w tym zaciagniete kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi?2ku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysoko(ci):

Ir.*_$I.......""-.. ..$*a. n>tu2*t.e.....t^*,t*y.e.... ta,,z. d.*.:. I o 7i.fl ., 1.3 Z/

Powyis2e oswiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 (odeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zataienie prawdy grozikara pozbawienia wolnoici.

ff:*;;*1"0t'ku 
* (ft

r Niewlasciwe skresli6-

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytlvorczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnei i zwiezecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.


