
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Pił'ka, drria 03.04 .2oL7r.
(mie j scowośĆ )

l]"33"o" skł'adarąca oświadczenie obowiązana jest do zgodrrego 'u*o**prawdą, sŁarannego i zupeł'nego w1peł'nienia każdej z rubryk.
2. JeżeJ-i Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania, należy wpisaó ''nie dotyczyl'.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió
przynaIeżnośó poszczegóInych skł,a&tików majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objęŁego mał'żeńską wspóJ.nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowy'm dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o sŁanie majątkom1'm obejmuje również
wierzyŁeJ-ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarŁe są inforrnacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne doŁyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraż miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czĘśĆ A
Ta nł łai narlni q:nrrt/a\ Par^roł Ar]am DrrmckUO| !LLLęJ I/Vuyroqrry \ą/ / ! ąWęf nuąltl UJltlvJ\ I

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 2I.07.19ĄBr . W Pił.ce

E'marlrl-!r!lvł J 9 /

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
-....ł '.PU LąPVLLLąILL, Się z przeplsami ustawy z dnia B marca L990 r. o

Samorządzte gminnym (Dz.U. z 200I r. Nr LĄ2, poz. 1591 oTaZ z
2002 T. Nr 23, poZ.220, Nr 62, poZ.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. L2'7L j- Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z art. 24h
tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W skład
małżańckiai \^7^^^.]^^i^ł *..tl-knvlei lllh st . *^]-|^].''SpornoSCa ma]ą-''-''-J --anoW]-ące mo] IttaJąLeK
odrębny:
I.
Zasokrrz nieniezne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie po1skiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w wa1ucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoŚciowe: nie dotyczy
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1. Dom o powierzchni: nie dotyczY o wartoŚcl:
f rzfrr] nr:r^rnrr.

2. Mieszkanie o powierzchni: 50 fr2, o wartoŚci: 40 tys.
tytuł. prawny: dozywotnie zamieszkanie u Syna
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzal gospodarstwa: powierzchnia:



o wartoŚc1:
rodza) zabudowy:
l-rrl-rrł nr:r^rnrz'
7' Iarsa Irztllłll ÓŚi acfnałem (ełam) \n/ rÓkl'] ]rłai Fr.f ł\/m nr7\/chód i! uUYv uJ Luf u vo!cłYrrc|!v]tL \Vf qrll/

dochód w wysokości:
4. Tnne ni-eruchomości:
powierzchnia: NTE DOTYCZY

o wartości:

1-rzl-rrł nrar^rnrz.

III.
1. Posiadam udziały w Społkach handlowych z :udziałem gminnych
osób prawnych 1ub przedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczą
takie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emitenta udziaŁów
nj-e doLyczy

lld,zi ałv
ęnń ł r'a .

te stanowią pakiet więksZy niż' L)z udział.Ów w

7 lana l-rz1-rra uuYv u-)/Lu

r^rrzqnlznśni.

łll osi aonałem /płam\ \łI rokll llŁli eołrzm r]or-hodl u voaclYrrclJUltt \ Y!qrrl/

2. Posiadam udział.y w innych Spół'kach handlowych - naleZy
oodać liczbe i emltenta udział'ów: nie dotyczy

7. f aaa trzl-rr

wysokości:
łrl osi aonałem (ełam) w rokll rlkli eołrrm rlor:hód w!u vr!c{Ylrc{f vllL \YrqrrL/

rv.
1. Posiadam akcje W Społkach handlowych z Udziałem gminnych
nsóh nrawnrzr:h .l lllr nrzer]si ehi araAl^l Tl7 l.'|órrznh rrnzaq|.i CZ4VovV y!ąvv11Jvl1 !uv IJ!a9uJfYV!v!vvvv'

takie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcj i:
nie dotyczy

a lzci o Ia q|:n/-'''.ł - ^- l..i n| ,.'i ekq z,ł ni ż .1 0* a kr-i i r^l snół ^^- -*..JWJą IJdK.Le L W' aĄUJ J W DyvlUE

7. lartr.' l-rrirr
t^7\7Q^lznśni.

łll osi aonałem (ełam) W rokll llhi eołrzm rlor-hod wa u vo!(4Yrrc[!vltt \ v!qrrr/

2. Posj-adam akcje W innych Spółkach handlowych - nalezy
'l i azJ-ra i ami J- onJ-r :lzci i . ni ^ rln1- rrazrz-LJUZ|.Jv l U]tLJ Lę11Lo oĄU-J r. llf ę uULyU4y

7 lana 1- rrl-rr

r^rrrqn]zaści.

^^x-^PvuąU

Łu osiągnąłem(ęł.am) W roku ubiegłym dochÓd w



v.
lr]ałrrzłemr,am) (nahrzł mói małżonek- z wrzłaCZeniem mienia!YqvjJUrrr \ulrr/ \truvJ- '.."_l vraeJ:t

nr7\/n al pżnF.f1.1 rl o ieoo 62 j3|lzll n11 ral.rnonn\ od Skarbu Państwa,yLLIllą!ęLLLvYv uv JvY" rlluJLtUJ:u vV!YvrlvYv/

innej państwowej osoby prawnej, jednostek Samorządu
terytorialnego, ich ZwLązkÓw Iub od komunalnej oSoby prawnej
n:qIanlrla/-A miania kt6re nnr] .l orr:łn zlrrzr-.i ll lnl r]ror] ze r:rzef^r.f]']rlqo uVyu J otvv ]tL!gl1!g' ĄuV!U yvvlvYq!v

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

vr.
1. Prowadzę dział.a].ność gospodarczą (naleZy podaĆ formę prawną
i nrzodminJ- Azfa}:.lnnór-i \. nia r]n|rrr-zrr! t:/! -gVlLLf V L vL Jqrqf rlvrvL I .

- ^a^f)t 
q-t a

- wspólnie z innymi osobami

7 |aaa Irr|lr}tr nqi : rsnał
i dnnhArl r^r r,rrz56]1g$gi.

am /a}:m\ Ir7 rnkll rll.li orrł\/m nrz,'lr-hć,rferrL \ v ! ulrr /

2. Zarządzam działalnością 9oSpodarczą rub jestem
prZedstawicielem pełnomocnikiem takiej dział.alności (na1ezy
podaĆ formę prawną i przedmiot działaIności) : nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

7 laaa trz1- rrlrr

^1.^A^:.W Wy>(rI\(JDUJ.

nqi:nn:}am 1a}:m\ \ł7 rrrkll ll].li errłrrm r] or-hor]vr!olYrrLtf urtr \Yf ullr/ qvf vY

VTT.
In] qnń}lu aah h:nr,l .l nt^lrrr-h (r,azvla qi er]ziba snółki ) . ni e dn|rlr-zrrvv oIJV!Ąqvrl tlą1lu!vWJUl1 \rru!vvq' J!UVLLvq JyVtJ!t/. vv9JvaJ

- ia<|am azłar l..'i ^* -.*--^.. 1nr] k.i er]rl) :_ 
JEouęlLt UZ!V]JJ:aęllt LaLLąvJ \Vu ĄfęVJ/.

- loql-am rzłanlzi am r:rlrr r,adz(\r-f F-1 1or] ki er] rr) :_ 
JęJuE1LL 9.lvllĄlglrl !qVJ v.9J \vV JllvVJ / .

- jestem czł'onkiem komisji rewizY)ne) (od kiedy) :

7. lana l-rz]-rrlrr

I^7 i^l\Iqnlłnćci.

VIIT.

nqi:an:}am 1a}:m\ I^7 rn]rll llhi ocrłrrm r]or-hór]Vo f ąY lrcŁJ ę]Lt \ V1qrLL /

Inne dochody oSiągane z tytuł.u zatrudnienia lub innej
działalności Zarobkowej lub Za)ęć| Z podaniem kwot uZySkiwanych
Z kaŻdeqo tyt.ułu:
-diety Radnego- 4 ..728, oo mał.ZeńSka WSpóf ność ma j ątkowa
-emerytura-I2. 689, 38 mał.ZeńSka wspólnośĆ majątkowa.

rx.



Skł'adniki mienia ruchomego o Wartości powyzej 10.000 złotych (w

przypadku poj azdów mechanicznYch na]eiy podać markę' model i
rok produkcji): OPEL CORSA C 2005r. 12.000,00

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 zŁotych, w tym
Zaciągnięte kredyty t poiyczkt oTaz warunki, Dd jakich ZoStały
udzielone (wobec kogo, w Zvłiązku z jakim zdarzeniem, W jakiej
wysokości) : nj.e dotyczy

czĘść B

Powyż'sze oświadczenie składam świadomy(a)' iz na podstawie
art.233 S l- Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zaLa)enie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pił.ka, 03.04.20L.7r

/miaiqnnr^rnćń rl=|=\\rtlf EJ JUvWvoU, \-Ląvą l (podpis)

fr,,ret /ą;-


