
oŚwra.ocZENIE MAJĄTKowE
radnego gminY

Pęckowo, drria 18. 09.20l4r.
(mie j scowoŚĆ )

Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jesŁ do zgodrrego z

prawclą, starannego i zupeł.nego wypeł'nienia każde j z rubryk.
2. Jeżeli r/oszc,zególne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zasŁosowania , naLeży wpisaó ''nie dotyczy''.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest określió
przynal.e żnośó poszc.zegóJ.nych skł.adrrików majątkowych'
dochodów i zobowia,zań do mająŁku odrębnego i mająŁku
objętego mał'żeńską wspóInością majątkową.
4. oświa<tczenie o stanie mająŁkowym dotyczy mająŁku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również
wierzyteJ.ności pieniężne .
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne' w

części B zaś informacje niejawne dotycząe'e adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czĘść A
Ja, ntiel podpisany(a), Eranciszek Kowal r

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 31.O3.1950r. w KrzyŻu Wlkp.
RENCISTA,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po Zapoznanru się z przeplsami ustawy z dnl-a B marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2OOI r. Nr IĄ2, poz. 1591 oTaZ Z

2OO2 r. Nr 23, poz- 220, Nr 62, poz' 558, Nr 113, poz' 984'
Nr 153, poz. I2'7I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arL. 24|]

tej usŁawy oświadczam, ze posiadam wchodzące W skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
T.
Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie po1skiej: nie dot.yczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dot.yczy

ń. lłr^rnI a .
JrYYv eY .

TI.
1. Dom o powierzchni: 15o fr2, o wartości: B0 tys.
tytuł' prawny : moŻIiwość dozywotniego zamieszkiwania
2. Mi-eszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie
dotyczy
tytuł' prawny: nie dotyczy



3 . Gospodarstwo rolne: nj-e dotyczy
rodza3 gospodarst.wa: , powierzchnia: . .....
o wartoŚci:
rodzal zabudowy:
l-rz]-rrł nr:r^rnr;.

7' |łrla trrl-llłtl os.i aonałem (ełam) w rokll rlhi errłrzm nrzrrr-hi6[ ia LsYv Ly Luru vof,ctYrrc{rertt \vf urrl/ 'J'.. y'
r]nnhAA t.' t.'\7c^kości:

4. Inne nieruchomoŚci
powierzchnia: .......

nie dotyczy

o WartośCi:

III.
1. Posiadam udziały w Spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie
dotyczy

rrr] z i : ł r;
qnó} ca.

te Stanowia pakiet wieksZv nlŻ I)f udziałów w

W17 t^^^ f r,f11! Lsgv uy Lu

ulrlqnlłnćr-i .

łll osi aonałem (ełam\ W roktl ll}ri eołrrm r]or-hódvJJqYJ1L-Ł!v]Ll \Y!qllt/ vv

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand]owych - nalezy
podać 1iczbę i emitenta udzia.Łów: nie dotyczy

7 |ąna J-rr|ll
r^lrzqnlłnćci.

łll osi aonałom (ełam) W rokll ll}.li arrłrzm r] nr-hod wr u vraotYllLtrulLr \ vrurrr/

TV.
1. Posiadam akcje W społkach handlowych Z Udziałem gminnych
ncA].r nrar^rnrzch l lrl.r nrzorlqi ol-'i ^-^A,., 1zIArrzr-h 11^ 7Óqf n.j .-y. *'" 'YJ-L\JI UUW 

' 
W ĄLU! j Ull . -''-Czą

t.akie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

-].^-^ |a -|-ha''.ł^ ^.l,.i^+ '']ekszrz niż' 109^ akr-ii w snółce:dr\UJc Lc DLd11L,W-Lą PdJ\JęL WrtĄJ4J !!LL fv o ąĄuJ1 W oIJVa'

7. I aaa l-rzi-rr

r^lrzqn1łaćci.

łll osiaonałem(ołam) w rokll rlhieołrzm c] ochod wvUf UtY11ę!valL \ Y!urlL/

2. Posiadam akcje W innych Społkach handlowych - nalezy podać
I i r-zl'ra i omi l- pn1- .a akr-i i : ni a rlotrrr-zrzffu-vY



7. f aan ]-rzl-rr
r^lruqnlłnćni .

łll .)si a.'n^łFm rełam) W rÓkll rrhi ^^}t'm /'l^^1.ód wuvfvY

v.
Nahrzłem (am) (nahrzł mói 1n2\ )anaV ę r.rrz} =^Zeniem mienia! vr!L \ urlL /

przynaleinego do jego majątku odrębnego) od Skarbu PańsŁwa,
i nnai n:ńqIt^lnt^la-i rrqn}^rrr nr:r^rna-i ior]nnqJ-alł q:m^rza,Ąll

' 
J vgrlvu U9J\ aqvu

terytorialnego, ich Zwlązkow lub od komunalnej osoby prawnej
nas]-anllie.e mi eni e- k|óro nnr] .l or.r:łn zJ.rrrr-.i ll lrt drr:dza r.:rza| ^r.f]]eJ{v 

' y'

nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nj.e dotyczy

vT.
,l Prnrł:r] za dzi a łal nnćó ff^cnndaT-a: /n.l aźrl nnr]:ń f arqVlY Y-spoOarCZą (na-L-.-l .-.mę prawną
i przedmiot działalności ) : nie dotyczy

- oSobiście

- wspolnr_e z l-nnvml_ osobam]-

7. laaa ]- rr.l-rrlrr nqi:nn:]L)/uu!tqYlrqr

i 
^^^1.A''l '.' '.'-'sokości:vv vvf/ r

om /ołam) Il7 rrrkll llh.i arrłrzm nrzrzr-hńr]

2. Zarządzam działa1nością goSpodarcZą lub jestem
nrzorlq|,ar"li r-.i al am rrałnnmnr-ni k.i om t:lzi ai dzi a ł:l naści i/n=l ał-'
t/!.gvJuąvv!ufę!gltl }J9!rrvlLtvul1!ĄaEltL LqĄ!ęJ u4JuJuJllvJUa \rrąrE4y

podaC formę prawną i przedmiot działa]ności): nie dotyczy

- oSobiście

- wspoJnae z r_nnvmr_ osooama

7. faaa ]-rrl-rrlrr

t^l r^lrrqn]<nćni.,, ,, I "

oSiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

vIr.
T^] snółkar-h ha^l.'] ^.'''^1^ /.--.'- -.i ^^-.ł1^- ^nńłki \ ni o r]n|rzczrlvv oyVrĄąU11 11ollLl'JUWyUrt \1rdZWd' >-LęLłZ-LI,d. >Pv!Ąf / . l1f g u- 'J -.f

- iaqIam r-złr.lr.lki om zarzadll 1nr] lłi arirr)
\vv ,\!evj / .

- ioqj-om r-złr-:r'ki am r:r]rz r'adzarr-za- /arl ki arirl\ .LLuvLvLv-!J \vv r\rsvy / .

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

7. laaa J-rzJ-rrlrr

rl7 ulrlqnLnćni.

VIIT.

nqi:nn:}am /ał:m\ IlI ra]zll lll.ri on}rum r]nnhAr]errr\Yrqlrr/ vr

Tnne dochody oSiągane Z tytu].u zatrudnienia lub innej
działalności Zarobkowej lub Za)ęć| Z podaniem kwot uZySkiwanych
z kazdego tytułu:
z tytułu diety radnego _2.490,00 zŁ



*:r

fr,"Lu,. / tr. d9, ^(o/ą "(miej scowość, data)

z tytu.Łu renty struktura1nej -14.328,00 zŁ

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w
przypadku poj azdów mechanicznych na]-ezy podać markę, model i
rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowlązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 zlotych, w tym
--^ł -^.ł ̂ |^ 1.rec]vtrz i nożvczkt oTaz warunki na iaki r-h znstałrr4ąUaqg]]JvLę AJ-uVJ LJ L yvLye Zr.L OLdZ WdIu..,..
llc] zi el ono 1lnlr.ll-^^ 1.^-^ -.li ezltrll z )aVim z-i,arzani am t.7 i.L.ł ^iuu4IuJvllg \ WvUęU N(J9U' W ZtĄ.Y.,'g av''JUrlr' 'r'/ J aK.Le]
rnlrzqnknśr-i \ . ni a r]n1-rznzrr" J "'

ul.

-=---:-

Powyisze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie
arL.233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wo].ności.
Pęckowo, 1B .09.2014r.

fi.,.* c*,y c c /< /b*łś.
(podpis )


