
oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Pęckowo, drria 08 . 04 .2015r.
(mie j scowośĆ )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł,nego r'n1peł'nienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli Poszc2ególne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania, należy vrpisać '|nie dotyczy'| .

3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest określió
przynale żnośó poszczegó1nych skł'adrrików majątkowych,
dochodów i zobowLązań do majątku odrębnego i mająŁku
objętego mał.żeńską wspóJ-nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie mająŁkowym dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o sŁanie majątkowym 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
Jd, nizej podpisany(a), Eranciszek Kowal t

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 31.03.1950r. w KrzyŻu Wlkp.
RENCTSTA,
(miejsce zatrudnj-enia, sLanowisko lub funkcja)
po Zapoznan}u Się Z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001' r. Nr I42, poz. 1591 oraz z

2OO2 T. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr l-13, poz. 984,
Nr 153, poz. l27I i Nr 214, poz. l-806), zgodnie z arL- 24h
tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące W skład
małzeńskiej wspólności majątkowej fub stanowiące mój majątek
odrębny:
T.
7esoŁrrz ni eni ezne:
- środki pienięzne zqromadzone W wafucj.e polskiej: nie dotyczy

- środki pienlęzne zqromadzone W walucie obcej: nie dolcyczy

- papiery warŁościowe: nie dotyczy
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IT.
1. Dom o powierzchni: 15o fr2, o wartości: B0 tys.
Irutllł nrawntz: mozliwośĆ dozywotniego zamieszkiwania
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2. Mieszkanie o powierzchn:-: nie dotyczy m,, o wartości: nie
doLyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

t



3. Gospodarstwo rolne: nie doLyczy
rodzal gospodarstwa: ... powierzchnia: .......
o wartości:
rodza3 zabudowy:
l-rrl-rrł nr:r^rnrz.
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4. Tnne nieruc homości: nie doLyczy
oowl_erzcnn1a

o WartośCi:

Irztllł nr:r^rnrz

ITI.
1. Posiadam udziały w Spó}kach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorcow, W ktorych uczestniczą
takie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziałów: nie
dotyczy

lldzi ałll

cnAlna.
te stanowią pakiet więksZy nLż' r)f udziałów w

7. lana ]- rrl-rr

ulrlqnlznśn i ." r " "
łll osi aclnałem (ełam) W roktl llhi eołrzm r] or-hod w

2. Posiadam udziały w innych Spółkach handlowych - nalezy
podać 1iczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

7. f c'r:a l-rz1-rr

lłrzqnlłnćci." r "'
łll osi aonałem (ełam) w rokll llhi eołrzm r]or:hód w

rv.
1. Posiadam akcje W Spółkach hand]owych z udziałem gminnych
neńkl nr:t^lnrlc].r .l llkr nrzorlqi al.li nrcńrł tl} ]r|ńrrlch llczaqInir. - '' -...Czą
takie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

-'l.^-l^ |^ ^|^*^...'i ^ *.]..'i ^. ..]eksz',,r niz T 09^ ekr-ii vl snółce:o.A\' |ę Lę J La11UWrą Po'NręL WrVĄJ4J !!LL f v o oĄL] l W DIJUr

7. loaa .l- rr]- rr

I^7\/<Alłnćni.
łll osi aonałem (ełam) W rokll lllri eołrrm r]or-hód WvrL( \ YrUIL/

2. Posiadam akc;e W lnnych Spółkach handlowych - naleZy podaĆ
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7. laaa ]- rz]-rr

r^lrz<alzaćci.

]ll Ósi^ona]em(ełam.) w rokll llhier^rłrzm r]nr-hód WvJf qYrrąf v]lL \ Y!91tl/

v.
N]al.lrzłem lam\ |nehrzł mói mAłżÓ.lek - 7 W\/łar-Zeniem mienia!vrrl\qlrl/ \lrqvl

przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
i nna-i nań<|t^rnr^roi nqnl.rlz nr:t^lnai iar]nnqIal. -=Alrr1111ęJ },q11J LWvWgJ vJvpJ ts,!qvvlrgJ , J ęu11vo uęĄ JoltLV! LągU

terytorialnego, ich zwlązków lub od komunalnej osoby prawnej
n:qIonlli:-A mian.i a VtAra nnr.i laa:łn z'l.lrrr-ill ul r]rnr]zo nrza|^r.f]']

YyqJgtvvyvv!".Y.

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

vr.
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i prZedmiot działa].ności ) : nie dotyczy

- n q^r)] q.] Ą

- wspoJ_nr_e z r_nnymr_ osooaml
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2. Zarządzam dzia].alnośCią goSpodarCZą lub jestem
arzar1q|:r^ri ci ol am nołnamncni lzi om Iaki a-i ,jz j a ł:l nnśni |7r=l ałrz
P! 4guJ LąW!U!g!g]Lt yę!rrvllLvu]l!Ą!ę]lt uqĄręJ 94f qf q11lVJU! \r1ą!EZJ

podaĆ formę prawną i prZedmiot działalności ) : nie dotyczy

- n q^f)t q-t a

- wspó]-nie z innrrmi osobami
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- jestem członkiem Zarządu (od kiedy):

- i aqIam r-zł ar,ki am r:rj rz r,adzr.'rr-ze-l /or.] ki or]rl) :
\vV J:J9vj / .

- jestem Członkiem komisji rewizy)rre) (od kiedy):

7 | ała J- rr.l- lr } rr

I^7 I^7\/qnLnści .
vYYY-fvvJ:v

VTTI.

osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochod

Tnne dochody oSiągane z tytułu zatrudnj-enia lub innej
działa]ności Zarobkowej ]ub Za)ęĆ, z podaniem kwot uZySkiwanych
z kaŻdeoo tvtułu:



Z tytuł.u diety radnego -4.7-34,oo zŁ maŁzeńska wspólnoŚć
maj ątkowa
z tytu.Łu renty strukturalnej _21".492,o0 zł- maŁzeńska wspólność
maj ątkowa

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złoLych (w

przypadku poj azdów mechanicznych nalezy podać markę, mode1 i
rok produkcji): nie dotyczy

x.
7^1^^'.'ł.--ń.ł 1 'rł-nćni nnr^rrzżai 1n nnn złr-:f ,.lc-h \d J-rrmLoDo\ŃIązan.La pten]-ęzne o Wa- yv||f Lv) LLvvy|.II| W Lyrll
z ac-i aon i eIe kredrrtrz i noż',łczkt oTaz warunki, fld j akich ZoStały4qvrL{YrrrY ev

udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzeniem, W jakiej
ulrz<nlłnśni \. nia r]n|rzr-zr,zvv )/ uvJ\vret / .

czĘsc B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż' na podstawie
ar.c.233 S 1- Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zataJenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Pęckowo, 0B .04.2015r.
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\lLLls IJUvYvVJUt UOLq/ (podpis )


