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r{l,,l I ii.ł tri OSWIADCZENIE MAJĄTK9yE
J,r,t i I i -l -.! radnego gminy

Pęckowo, drria L8.12.2ol4r.
(mie j scowoŚć )

Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupeł'nego w1peł'nienia każde j z rubryk.
2. JeżeJ.i poszczegóJ-ne rubryki nie znajdują w konkretn1rm.
prz1padku zastosowania, należy rrpisaó ''nie dotyczy'' .

3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest okreśJ-ió
przynależność PoszczegóJ-nych skł'adrrików majątkowych,
dochodów i zobowiązań do mająŁku odrębnego i majątku
objętego mał'żeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie mająŁkow1rm dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o sŁanie majątkow1m obejmuje również
wierzyteJ.ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poł.ożenia nieruchomości .
czĘśĆ A
Ja, ntiel podpisany(a), Eranciszek KowaI ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 31.03.1950r. w KrzyŻu Wlkp.
RENCISTA,
(miejsce zatrudnienia, sLanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu Się z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 r. o
samorządz'ie gminnym (Dz. U. z 200L T. Nr I42, poz. 1591 oTaz Z

2002 T. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1-27I i Nr 27-4, poz. 1806), zgodnie z art. 24h
Ie-i tlstawv oświadczam, Że posiadam wchodzące W składuv J

maŁzenskiej wspó1noŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.
Zasob"rz ni eni ezne:
- środki pienięzne zgromadzone w wa].ucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zqromadzone W walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 15O m2, o wartości: BO tys.
Irr1-llł nretnlntl: mozliwośc dozywotniego zamieszkiwania".ż '' "
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doi-yczy m,, o wartości: nie
dotyczy
J-rzl-rrł nrar^rnrz' ni a rln]-rzr-zrz



3. Gospodarstwo rolne: nie doLYczY
rod.zal gospodarstwa: ... powierzchnia:
o wartości:
rodzal zabudowy:
.t-rzfrr) nrar^rnrz.uli u e!

7' Iaaa Irl|tlłll nqi arrnałem (e]..*\ -^l.'' ''l..i e1.1łrzm nrz,'lc-hÓd i4 LE9U Ly Lu!u -- -.'. \ Y-d..tlt'/ W !UĄu up!ę91JlLt IJ!.JU11\

r]nr-hór] w wrzsokoSci:
" "_f ""'

Ą. Inne nieruchomośCi nie dotyczy
powj-erzchnla: . . . . . . .

o Wartoścl:

1-rrJ-rrł nrar^rnrt

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których
takie osoby - naleŻy podać liczbę i emitenta
A^|,,aełłuvLyu4y

llrlzi ałam rrmi nnrzr-h
uCZeStniCZą
udział'ów: nie

rrr] zi:łrr

enń}ca.
te stanowią pakiet więks zy nlz L0Ł udziałów w

7 |aaa Irrj-lrłlr n<i:nnałam/cłam.\ w rokrl tlkriorrłrzm r] nr-hór..l! Lc9v uy uu!u vo!ąYrroL!urrl \Y!qrtL/ vY !vJ\u uVlvY
t. ^ A ^: .WV>L,)J\(JJUf.

W

2. Posiadam
nad:ń f i az}.'o

!!va}J\.

llr,] zi:łrz tnl i

i emitenta
nnrzr-h snół kar-h
udział'ów: nie

hanr.l .l at^rrzch - n,a1 łżll
Aa|,ttaztrvv u y v!_f
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WySokoŚCi:

TV.
1. Posiadam akcje W Spółkach handlowych Z UdzraŁem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których ucZeStniCZą
takie osoby - na]-ezy podać liczbę i emitenta akc j i: nj-e dot.yczy

alłnro 1-a q|:nntnlie nakiel- wieksz'rl njż' 10* :kr-ii w snołr-^.*,.-J JYv!Ę ąĄUJ ! W Jyvlug.

7, Ieoo tvtrlłrl osi aonałem (ełam) W roku ubiegłym dochód w! LvYv

r^rrrqnlłnóci .

2. Posiadam akcje W innych Spó].kach handlowych - nalezy podac
I i nz|ra i ami ]- nn{-: =lzni i . ni a rl 6ll- rzr-zrzIJ.\- LJJę l clLL! Lc11Lo ąĄUJ r . 11!g Vv uJ 9.J



7, Ir'aa Irz]-llłil r.rqi :rrn:}om 1a}:m\!c{Y11utr ulrr \ Y!qlLL / I^r ralłll ..Ąja6}rlm rłn-L'A'lvv !vĄu uv!gVaylLl uvu1luu W

v.
]r]a}.lrzł Fm r,em.\ / nal.lrzł mAi mał ż nnalu z tłll} arr\ąUyrclLl \a1tt/ \1.*--r - ,,) -{-Zen].em mrenta
prZynalezneqo do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państ,wa,
;..^; ^^.^-.-^.nJei ÓŚob\/ 61^21,'.oi +^,.].aoIak q:mnrz:r] lrlr111ęJ Pdl.tDLW(,Vv9J vovVJ P!ąyV11e J 

' 
JeullosLe,'

terytoria]-nego, ich Z.\ŃLązków lub od komunalnej oSoby prawnej
nasIenlliA.F mi eni e. która nodl ooałn z}.lrrci ll 1r7 ,Ąradza nrzal-^r^]]Yt-*J ę"" 

' 
J\LVIV yvvr9YuJv .vJ9!u W u!Vu4ę |/LLę LąlYu _

nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
'1 . Prowac]zo r]ział.afność
i przedmiot działalności

crosnor]a r-7A 1na l oźll nadaó fYvoyvuq!U.ą \l.-*-. - 'ormę prawną
) : nle dot.yczy

- oSobiście

- wspoJ_nt_e z l_nn)rml_ osobaml_

7' Iarsa Irrillłll nqi:nna}am Io}.-\U LUYv UJ Lu!u vof ąvr]ąrgrlt \ęaortL/ I^7 rn]zlr lr].ri an} lzm nr zllłhAAuvrvYJJrLr Ir!4JU11VU
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2. Zarządzam dział.alnością gospodarCZą lub jestem
nrzed,siawi r-i pl em nełnomor-ni ki em Iak.i oi r]zi a ł:.l nnćci /n=l ał.,J\lvlll LqĄręJ u4rufqfllvJU! \jroaęZy

podaĆ formę prawną i przedmiot dział,afności) : nie dotvczv

osobiście

- wspólnj.e z j-nnymi osobamj-

7 laaa .l-rzirrlrr

I^7 I^I\/qnlłnćci .
" "_f ""

rrqi:nn:łom /a}am\ I^7 raVtl lr].r.i aa}rlm 
^^^hAA
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VII.
W społkach handlowych (nazvla - qi oc] zi|:a qnńłlłi \ . ni a Aaf lzazlz1rf u uv LJ 9ŁJ

- jestem członkiem zarządU (od kiedy):

- iestem c-złanki am r,ar] rz r-lar1 zr'lrr-za- /nr] ]ri arlrr\ .eLv) \vu ^fsvy,/.

- jestem CZłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

7' Ir'rsr.: Irz|llłll
- --)J

t"l ulrrqnlłnćni .

VIII.

clŚi aclnałem 1eł:m) Ił7 rrrkll ll}.li aałrrm r] aahAr]urrr \ Yrqlrr/ uvrvYr jrrl uvullvu

Tnna rlnchnrlrr cSrą9ane Z

działafności Zarobkowej
z każr^]errn trzl-u}u;e,v u'
z I rz|ll ł ll rl i af rz rar.] nonn-*'n

tytułu zatrudnj-enia lub innej
] rlh za.leć. z nrrr]ani om kr^ln| ]]7\7qki r^rrnrzchąL:1 O J\!vvqrrJU1l

-3.385,00 zł-



z tytu.Łu renty struktura1nej -19.101,00 zŁ

TX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej
przypadku poj azdów mechanicznych na}ezy podać
rok produkcji): nie dotyczy

10.000 zŁoLych (w
marke- modeI it lrrvsv+

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty t poŻyczkt oTaz warunkir ild jakich został.y
udzie]-one (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzeniem, W jakiej
ulrrcnlrnóni \. n.ia dr.l|llr-zvvvl evr\vuvt i/ .

PowyŻsze oświadczenie skł'adam
art.233 S 1 Kodeksu karnego za
prawdy qrozl kara pozbawienia
Pęckowo, 1B .12.2O14r.

/miaiqnnr^lnćń A=+=\\ILLJg_J DUVWV09 , \)aLa I

świadomy(a), ii na
podanie nieprawdy

wolności.
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