
OSWIADCZENIE MAJĄTKO
radnego gminy

Pił'ka, dnia 22.04.20L6r.
(mie j scowośĆ )
Uwaga:
1. osoba skł.adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego z
prawdą, starannego i zupeł'nego w;ipeł'nienia każdej z rubryk.
2. 'JeżeJ.i poszczegóJ.ne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania, należy rq>isaó ''nie dotyczyt'.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jesŁ określió
przynależnośÓ PoszczegóJ-nych skł'adników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająŁku
objętego mał'żeńską wspóJ-nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowyn obejmuje również
wierzytelności pieniężne.
6. }ł części A oświadczenia zawarŁe są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne doŁyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie ox,az miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czqść e
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(imiona i nazwisko oraz nazwj-sko rodowe)
urodzony (a) 27.01. 194Br. W Piłce

Emarrzl-
(miejsce zatrudnienia/ sLanowisko lub funkcja)
po Zapoznaniu Się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr IĄ2, poz.1591 oTaz z
2OO2 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 12'71- i lur 2L4, poz. 1806) , zgodnie z art. 24h
tej ustawy oświadczam, ie posiadam wchodzące W skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.
Zasohrz n'i eni ezne:
- środki pienięzne zgromadZone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

n:ni ef\/ \ł7Artnściowe: nie dę|rzr-zrr_/ " "'
l-..^r -na KWotę:

TT

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości:
J-rzl-rrł nr:r^rr.trr.

2. Mieszkanie o powj-erzchni: 50 m2' o Wartości: 40 tys.
tytuł. prawny: dozywotnie zamieszkanie u Syna
3. Gospodarstwo rolne: NTE DOTYCZY
rodzal gospodarsLwa: powierzchnia:



o wartośCi:
rodza) zabudowy:
J- rz| l r ł r.l r: r^rn rr .
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dochód w WysokoSCI:
4. Tnne nieruchomoŚci:
powj-erzchnia: NIE DOTYCZY

o Wartości:

'l-rr.l-rr) nrer^rnrz

TTI.
1. Posiadam udziały w Społkach hand1owych z :udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - nafezy podać liczbę i emitenta udziałów
nie dotyczy

rrdzi:łrz
qnń} r-o .

te stanowia pakiet wiekszv nLŻ L0% udziałów w

7. lana trrj-rr

\r7\7Qć\lrnśr-i .

łll osi aonałem (ełam) w roktl llŁri eołrrm c] or-hód!u vrf LtYlrLtrurrr \Yf qrlr/

2. Posiadam udziały w innych Spółkach handlowych - naleZy
podać liczbe i emitenta udział.ów: nj.e dotvczv

t Ł^-a |-'ł'r. Lę9U LyLu
r^lrzqnlrnóc i .

łll osiaonałem/ełam) w roktl lrl.rian}lrm r]nnh$d y7au vo!ąYrrcł!ęrtl \vf qrLL/ vY !v j\u

TV.
1. Posiadam akcje W Spółkach handlowych z udział.em gminnych
osob prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emitent'a akcj i:
nie dotyczy

:lzr-ia Ia qIancruli,a ł1^kioj- vlieksz'ł niż 'l 0* akr-ii rnl snół^^JWfą yąĄlEL Wr oĄUJr W Dyvrug

7. lartr-: ]- r,zj-rr

1. ^ A ^: .wy>uJ\.(JJUJ.

łll nsi aonałem (ełam) w roktl llJ.li pnłrzm r]nr-hÓd wa u vo!CłYrr<'Łf E]Lt \ vf qrtl/

2. Posiadam akcje W innych Społkach handlowych - nalezy
ticzbę i emitenta akcj i: nie doLyczy

7 laaa 1- rrl-rr

1. ^ A ^: .wy>uJ\.(J-L-J.
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v.
lr']alrrlłem/:m) (nal.lrzł mó-l małżonek- z wrzłacZeniem mienialruvJ!err,\u1,,/ 
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v]:vir, -

przYnaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
i nnai n:ńql-t^lnr^rai n<rr}.:r,z nr:t^lnoi iarlnne]-ek q^mÓrzad,tl
tl]lluJLvvvvY9Jt,LąJ|!'v)|

t'erytorialnego, ich zwLąZkóv] fub od komunalnej oSoby prawnej
n:qJ-anlri2.Ą mionia V|'Ąra nnr]larr:łn zhrrr-ill trr r]rnr]za r:rza|ercr]llIąD Lvyu J ąU9 ]tlręrlrę 

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

vr.
1. Prowadzę dztałalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną
i przedmiot działalności) : nie dotyczy

- (JJ\JtJJ-D\'1ę

- wspólnie z innymi osobami

7. laaa trrl-rrlrr nqi:rrn:ł
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podaĆ formę prawną i prZedmiot dział"aIności): nie dotyczy

- oSobiście

- wspolnae z l-nnvma oso.oaml-

7. lana l-rrtrrlrr
I^7 i^l\/qnlrnćci.
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VTI.
Tn] qnA}lz:nh hanr].lnulrzr-h (r,azvla qiacl zit.:a snółki ) nip rln1-rzr-zrzvl .}JvaĄąUll llal]VavWJUll \rrą.vvq, JfUu JIJV!llf /. Vv9Jv.J

- ia<|am r-złr^lr,ki am zarzadl.l /nr] ki arlrr) .
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go Lęrlt U4f v1rJlf UrLl !ql.\-tVq \vu J\tvVJ / .

- ioqIam azłr:r,lłi om r:r]rr r,ad.z(\rĆ7F1 /ncl ki orlrr) :
lvuLvrrr \v\J J!.!v\Jj / .

- r oqIam azł r:rl Li om knmi qi i rłvli z r;i npi 1ncl ki er]rr'} :
JvJLertL vLLvLt -r)"") \vv rrlvvj/.

7 ł- aaa t rr|lr } lr

I^7 \r7\7Ść\lznśr-i.

VIII.

n<i rłn:}om /a}:m\ 1^I rnktl rlhi or^rłrrm r] nr-hórlvo r c.ŁY llct!ęItt \ V r q1lt'/

Inne dochody oSiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej
dztaŁalności Zarobkowej lub Za)ęĆ| z podaniem kwot uZySkiwanych
Z kazdeqo tytu.Łu:
-diet'y Radnego- 3 . 553 , O0 małZeńSka WSpólność ma j ątkowa
-emerytura_I2. 520, 08 małzeńska wspólność majątkowa.

TX.



Skł'adniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zł-oLych (w
przypadku poj azdów mechanicznych naleiy podaĆ markę, model i
rok produkcji): OPEL CORSA C 2005r. L2.000,00

x.
7^l^^t.'i .-:n.ł a ni an i ażna .) r^l,ar|nćr-i nÓ\^7\/żFr T n nnn z}nl-rrr-h - w trzm.U'J(,W-LąLd.!!La IJfg11Jv41lU v vvq!uvo9! yvWJóUJ fv.vVv aLvvtvLL,

zaciągnięte kredyty L poŻYCZkr oTaZ Warunki, hd jakich ZoStał.y
udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzentem, W jakiej
ulrz<n]rnćni \. nia rln|rlr-zrzr:vev! / .

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie
arL.233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zataJenie
nrawd,'l clroz'i kara nozhawienia Wolności.

Piłka, 22.04.2016r.

/mioiqnar^rnćń .]r|:\
\ltlrę lJUvWvJv I gaLO l (podpis)


