
URZĄD dMINY

oŚwr,tncZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Pęckowo, dnia 13. 04 .20J-6r.
(mie j scowość )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł'nego w;ypeł'nienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó].ne rubryki nie znajdują w konkretnym
prz1padku zastosowania, należy wpisaó 'rnie dotyczy''.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest określió
przynależlośó poszczegóJ-nych skł'adników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająŁku
objęŁego mał'żeńską wspóJ-nością mająŁkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również
wierzyŁelności pieniężne.
6. T{ części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oTaż, miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czqść a
Jd, niiel podpisany(a), Franciszek Kowal
(imj-ona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 31.03.1950r. w KrzyŻu Wlkp.
TłmcrrzI
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznan].u Się Z pr zepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o
Samorządzte gminnym (Dz. U. z 200I T. Nr I42, poz.1591 oTaz z
2002 T. Nr 23t poZ.220, Nr 62, poz.55g, Nr 113, poz. 9g4,
Nr l-53, poz. I27I i Nr 214, poz. 1g06) , zgodnie z art. 24h
tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące W skład
małzeńskiej wspólności majątkowej fub stanowiące mó; majątek
odrębny:
I.
7:<nhrr nionjaźna.y!vlrrY a1lu .

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- 4raAVj n.ł a.i eżne 7CIrc)mA.j'one w waf ucie ohr-ei . ni a r]ro!VuĄl .L,lE11aV4r19.Y!vrLlauZ(,l1e W Wd-LuCIe ...* *Jtyczy

- papiery Wartościowe: nie dotyczy

TI.
1. Dom o powierzchni: 150 fr2, o wartoścl: B0 tys.
tytuł prawny: moŻIiwość dozywotniego zamieszkiwania
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie
doLyczy
Irz|llł nr:r^lnrz. ni o Aaf lla=ltuv uJ eaJ



3 . Gospodarstwo rolne: nj-e dotyczy
rodzal gospodarstwa: , powierzchnia: ......
o wartości:
rodzal zabudowy:
'|-rz1-rr) nrar^rnrr.
7 laaa ]- rz1- rrlrr' -J osrągn
rlnr-hór] \n7 \łI\/ŚÓkości :

:}am /ałrm\ r^l rnkll llŁli eclłrzm nrzrrr-hór-] io|!U]rt \Vlq]tt/ vv !vĄu u!!UY

nie dotyczyĄ. rnne nieruchomośCi
powierzchnia: .... ..

o Wartoścl:

.ł-ruIlr} nr:t^rnrz.

III.
1. Posiadam udziały w Spółkach handlowych Z udzia]'em gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W ktorych uCZeStniCZą
takie osoby - nafezy podać liczbę i emitenta udzlałów: nie
Aal trr rytr

llr]zi:łrz
qnń } r-a .

|^ n|ln^'.'ł. ^ąkie| wieks7'v I1Ii ljf udziałów wLc -LclJ'1\,Wrą Pąl!!Uu vvlY

7 laaa 1- rrJ-rr

r^rrzqnlznśni.
łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W

2. Posiadam udziały w innych Społkach handlowych - nalezy
podaĆ Iiczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

7 laan 1-rzirra uuYv uf/ uu
r^rrz<nlłnćni.

łll osiaonałem(ełam) W rokll ll}rierrłrrm r]or-hÓd wa u vof cłYrroŁ!91tt \ V!ulLt/

rv.
1. Posiadam akcje W Spółkach handlowych Z udziaŁem gminnych
osóh nrawnvch l lll.r nrzarlq.i ahi ^rłA,'t \.7 1z|ńrrrah ]].7Aq|'ni r7ąvJvp y!qvvrrJerl !uv t/r4vvrrvvJv!vvvvt

takie osoby - naIeiy podać liczbę i emitenta akcji: nie dot.yczy

:kr-ie 1-e qt:nr-'']- ^.']..ł^| ..']ekszrł niż''l 0* akr-ii w snołCe:qNUJU L! JLqrlUWrą Po.^fEL WaYĄo4J !!LL fvU o^UJ! vv Jyvf.

7 laaa 1-rrtrr

r^rrzqnlznóci.
łll osi acrnałem 1ełam) w rokll llhi prrłrzm r] or-hód wl u VJf ąYrrC-Ł!ęrtt \ V!urll/ uV!vY

2. Posiadam akcje W innych Spółkach hand}owych - naleZy podaĆ
l iazl.ro i amiIan|r -l.n-.ł. .ia r] n|rzr-zrzllU4Uę l glLLJ uę11Lo. o^U J l. 11aU uvuJ9AJ



7' |ł.:'r: Irztll
\r7\7Qć\knśr-i.

łll os.i acfnałem(ełam) W rokll l]hipr^Tł\/m r]nr-hod Wr u vJf LtYllLtrurrr \ YrqrrL/

v.
Nahvłem (am) (nabrzł mói małżÓnek- z wl,lł acZeniem mienia! vlrr \ q1(r /

prZynaIeŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Panstwa,
i nnai n=ń<J-r^rnr^rar nqnl.rrr nr:r^rnai ior]nnqIalł q.AmÓrzadllrllrru l yqrrr vrvv j 4Yes

terytoria]-nego, ich zwLąZkow 1ub od komuna}nej oSoby prawne]
n:qIanlli,a/-A m.i ani a któro nnr]l arr,ełn zhrzr-i ll tł c] rorlze r,rze|:rt-'llrruJ uYI/u'J ęvv 

' 
l\uv!

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

vr.
1. Prowadzę dział.alnośĆ goSpodarcZą (naIeZy podaC formę prawną
i przedmiot działalności) : nie dotyczy

- Ae^nr e-t a

- wspoJ_n1e z r_nnymr_ osopamr_

7' f aaa J-rzJ-llłll nqi:rrn:}

i r]nr-hórl w w\/Sokości:
om /ał:m] \r7 rn]<ll rlhi ar-lłrzm nrz,'łr.-h6,dvlrl \ Ylullr/ uvlvY

2. Zarządzam działalnośCią goSpodarCZą lub jestem
nrzaA q|:r^ri ai al am no}nnmncni lzi am ]-:ki pl dzi e ł:l nnśr-i (na1łżv

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

- osobiście

- wspólnle z innymi osobami

7. laaa l-rz]-rrllr

lł ulrz<nknćr-i.

nqi:nn:}am /a}:m\ Ir7 rrrlłll ll}.ri ar.r}rzm r] nr-hór]vrrolYrlotrvrLL \YfurrL/ vv

vrr.
Tn] qnń}lrach h:^nl ^'.'.'^h /nrzr'71 qi or] ziY-la qnółki ) : ni o r] o|rzr-zrzvv oPvf ĄąU11 r1aJ1(f,r\,WyU11 \11o'ZWą' J!Uu4!vq JyvaĄf / . 11lę VvLJU4J

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

- iaqIam r-złr:r,k.i am r:rlrz y-ladzr>rr-zo.l /nr] ki or] rr\ :
\vv 

j:Jv\Jj 
/ .

- jestem Członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

7 laaa l-rzl-rrlrr

I^I \^7\7Q^lrnśni.

VITI.

nqi:nn:}am 1a}:m\ \l7 rrrlzll lll.ri orr}rzm r] or-hórlvrrl \vf qrlL/ vv

Tnne dochody oSiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności Zarobkowej lub Za)ęĆ, Z podaniem kwot uZySkiwanych
Z kazdego tytułu:



z tytułu diety radnego -3.960,oo zŁ maŁzeńska wspólnosc
maj ątkowa
z Irz]-llłll renIrz strllktllral nei { fe strzr:zeń l '.+.' 20I5r. ) --*-**---J \ rtJLY, ILLOLLC\

5.3.7 3, oo netto zŁ małzeńska wSpólność ma jątkowa
z 1-rzJ-llłll emcrrztllrrz ro.l nic-'z'e-l (z'a kwier:ień_^r'.rl- jaA rn15r. )-L Ly Lu1u Elttę!yLu!J !v!]r!v4uJ \Zq J\WJv9fvl

B .61 4,02 netto małZeńSka wspólność maj ątkowa

rx.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyZej 10.000 zł.otych (w

prZypadku pojazdów meChaniCZnYCh naleZy podać markę, model i
rok produkcji): nie dotyczy

x.
7nl.rnt.ri.-an.i = l . rr|nón.i nnrłrzźa-i 1n nnn zła|lzrh Il7 |rrmZoDo\ŃLąZaI]Id plen}ęZne o Wą. ----' ..- -yurr' W Lyltt
zac-'i aoni ete krpdrrl-rz i noż\/CZkI oTaZ Warunki, Dd jakich ZoStał'y
-qvrLtYlrrY uu

rrr]zialano t.ulnhar- knr.rn \l/ 7\',:^-1,,. - ł.1.i11 zdarzeniem- -]^l..'i ^-
\ttvvvv .''{Ią'zKU Z )dKLILL LvqL4ulJlullr' W JdJ\rcJ

r^rrz<nlłnćci \ . ni a r.irr|r,zr-zrzvvJJvrlvuvt/ .

Powyisze oświadczenle składam świadomy(a), iŻ na podstawie
art.233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zata)enie
nraurdrz C,IrÓ7' i l.- -- ^^-l--'.'r ^1ia WolnoŚCi .y!ąWuJ YLvL! J\d'Id PwZUoWJęr

Pęckowo , 13.04.2016r.

(miej Scowość, data) (podpis )

fi,o.o"ltt ć /lał,"r'


