
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Pęckowo, drria 06. 04 .2ot7r.
(mie j scowośĆ )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł'nego wypeł'nienia każdej z rubryk.
2. .Ieżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zasŁosowania, nal.eży tęisaó ''nie dotyczy''.
3. osoba skł.adająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió
przynależnośó poszczegó1nych skł'a&rików majątkowych,
dochodów i zoboutLązań do mająŁku odrębnego i majątku
objętego mał'żeńską wspóJ.nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowy'm doŁyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie mająŁkowyn obejmuje również
wierzytelności pieniężne.
6. Vil części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie otaz miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czĘść A
Jd, ntiel podpisany(a), Eranciszek Kowal ,

(imiona i nazwisko oraz nazwj-sko rodowe)
urodzony(a1 31.03.1950r. w Krzyiu WIkp.
Fmar\rł-lrrrv! l' e t

(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)
7-ń^-n=n.i rr . -^*j .'^|Ą''.. - dnia B marca 1990 T. opo ZapoZIIaIILu Sfę Z przeplsaml ustawy Z

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2007 r. Nr !Ą2, poz. 1591 oTaZ z
2002 T. Nr 23, poZ.220, Nr 62, poZ.558, Nr l-l-3, poZ.984,
Nr l-53, poz. l2'7I i Nr 21-4, poz. 1806), zgodnie z att. 24h
tej ustawy oświadczam, Ze posiadam wchodząCe W sk].ad
m;łźańqkiai \^7^^A.'].^/<^.ł *--^łl.^''^- 1'.1^ ^+ *^-^|^l.''SpornoSCr maJątKoWe] ruo Stanowlące mo] maJąLeK
odrębny:
I.
7^^^l-.' ^.ł^..ł^.Lasopy prenręZne:
- środk1 pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zqromadzone W walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nj-e doLyczy

II.
]-. Dom o powj-erzchni: ].50 fr2, o wartości: B0 tys.
tytuł prawny: moil'.wośc dozywotniego zamieszkiwania
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie
d nl- rrn zrr
l-rzl-rrł nr:r^rnrr. ni a dnl-rzr-zr.t



3. Gospodarstwo rofne: nie dotyczy
rodza3 gospodarstwa: ... powierzchnia: .......
o wartości:
rodzal zabudowy:
]-rrl-rrł nrar^rnrz'
7' Iaaa Irrttrłlr - osrągn
r]or-hór] \nI W\/ŚÓkości :

:łam/oł:m\ r^l rnkll llhiooł\/m nr7rrr-hńr] i
ąlUrtl \ YJutlL/ vv ! vJ\u uv!UY t]]Lt y!

4. Tnne nieruchomości
powierzchnia: .......

nie dotyczy

o wartości:

IrrIlrł nr:r^rnrz.

ITT.
1. Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych Z udział'em gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uCZeStniCZą
takie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emltenta udziałów: nie
dotyczy

rlr]zi:łrz
qnń}na.

te stanowia pakiet wiekszv nLŻ I0% udział'ow w

7. laaa J-rrfrr
r^rrrcnlrnćn i .

łll osi aonałem /ełam.) \łI rokll llhi cnłrzm rlnr-hódru vrf LtYlr(4Jvtrl \Yrullr/

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

7 lana f rztrra uuYv ul uu
r^rrzcnlrnóci.

łll osi acrnałem /ełam') w rokll llhi arr}rzm rl nr-h96| 1^/!u vJ!LtYr1q!vllL \Yf ąrtL/ vv !vJ\u uVrUYaJllL VVvll

rv.
1. Posiadam akcje W Społkach handlowych z :udziałem gminnych
osob prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - naleiy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

al,^-^ |a cIan^''.ł. ^-l..ł^| .'rek.sz'v njż 10* akr-ii w snółce:dJ1U J ę Lc > Lcl]'lUWrą Pdr\JęL Wlv,'-.J ąĄUJ ! w Jyvll

V laaa trr1- rra uuYv u)/ uu
urrrqnlłnści.,'I ""

łll osi aonałem (ełam) w roktl llhi or.r}rrm rlnr-h66[ yglu vo!C-tY11c.łf ęlLt \V!u]lll vv !VJ\u

2. Posiadam akcje W innych Spół'kach handlowych - na]ezy podaĆ
linzl-ro i amil-a-f: =Lnii. -jo rj a1-rrr-zrrlJU4UV J ęlLLf LcIl Lo oĄUJ f . tt!U uv uJ v4J



17 +^^^ frr{-rr! uę9V uy Uu

I^7\/e^1.^ó. i .

łll Ósi acrnałem /ełam) w rclkll r'rJ.\i F.f ł\/m rlor-hod wa u V.f qYrrcł!ę]Lt \ Ylqrtl/ uv!9Y

v.
Tr]:hrzłem (am) (nalrrzł mói mał ż analz z lłlzł a^Zeniem mieniar\ąpJ!vrlL \qrrl/ \lIąvJ! ILLVJ rlrur.vrrUl\' . vYJ!L{v

nr7\/na.l eżneoo rln ierrn maiat]rll ndrahnarrn) od Skarbu Państwa,yLL'yIją!Ua1rvYV -]vY"

innej państwowej osoby prawnej, jednostek Samorządu
tervtorialneqo, ich zwLązkÓ\Ń lub od komuna}nej oSoby prawnej
...Ionlrl^..o .i ani o któro norll eoało zhrzr-i rl w c] roc]ze nYI/g-J avv v I/vVlvYgJv Lpf vlv Ł'rzet argu

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

vr.
1. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (na.Ieiy podaĆ formę prawną
i prZedmiot dział.alności) : nie dotyczy

- L/D\JUTJUTg

- wspólnie z innymi osobami

7' Iana Irr|llłll nqi:rrnała uvYv !ęY]rĘJ

i r] nr-hórl r^l l^lrrSokości:
am / a}:m \ \^7 ralłlr ll}..i anł rrm rrr zllr-hĄc|ę]Lt \ ę,aqlll/ vv ! vJ\u uV!vY

2. Zarządzam dZiałaInością goSpodarcZą lub jestem
prZedstawiciefem pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy
podaC formę prawną i przedmiot dział.aIności) : nie dotyczy

- osoDr-scre

- wspólnie z innymi osobami

V laaa 1- rrJ-rrlrr4 uvYv

'^l r^rrr<n]znści.

nqi arrn:}am /o}am) \n/ rokll llhi er.rłrrm r] nr-hór]vo!ąYrrcŁ!ęItL \V!u]LL/ uVt9Y

VII.
Ił] qnA}1r:nh h:nrl .lnt^lrrr-h (r'azvla. siec] zilna snółki .): nie r]otvr:zvVv DyvaĄąUll llqlluJvwJUrr \l]qłvvq' UIJV!J:t/.

- ia<J-om azłanlzi am zarzad,tl /nr] ki arlrz.) :
I u o L vILL

- iaqIam r-złr.:r'ki om r:r]rz nad,z.\r-7F1 /nr] ki erlrz) :_ 
J ęo uulll 94!Vl1J!!vrLL \ vv J:IVVJ / .

- iaqIam r-złr-:n]<i om knmi si i rewi zrline-l (or] ki ec] rz) :_ 
JęoLgllt v4avllJ\!vflr l\v]llJU-]t J r"* Jr!vV.]' / .

V lana l- rrl-rrlrra uuYv u-)/ Lqrv

^ 1- ^ A ^ : .w wy5(JJ\\JJ\,1.

VIII.

nqi:rrn:łam /a}:m) \ł7 rokll llhi errłrzm r]or-hór]vo f qY!lCła91LL \ V J qllt /

Tnne dochody oSiągane z tytuł.u Zatrudnienia lub innej
działalności Zarobkowej lub Za)ęć| Z podaniem kwot Uzyskiwanych
z kaŻdeqo tytułu:
z tytułu diety radnego zŁ maŁZeńSka Wspólność majątkowa



z tytułu emerytury rolniczeJ_1.1..646, 00 netto małzeńska
wspólnośĆ majątkowa

rx.
Składniki mienia ruchomeqo o wartości powyzej 10.000 zŁotych (w

przypadku poj azdÓw mechanicznych naIeiy podaĆ markę, modeI i
rok produkcji): nie dotyczy

x.
7nJ.ra'.'ł =z:nł: l . rr|nćai nnt^lrlźoi 1n nnn zła|'llah I^7 |rrmLoDow IąZdI].Ld p]-enręZne o wć-- '' -J'..
zaciągnięte kredyty i pozyczki oTaZ Warunki, fld jakich zostaŁy
lrrlzi o.l ana /r^rnl.lan lrnan I^7 zlłi azVll z -aVim zdzr zani am -] ^l..'i ^-l

\vvvJ9U ĄVvv' W.WJą4Ąu 4 JqĄrrtl !v]J!vrlt' W Jcl.|<lręJ

r^rrz<nlłaóni \ . nj o rlnł-rznzrrWyoVĄvovr/. 1tfg uVLyU4y

czĘsc B

Powyzsze oświadczenie skł.adam świadomy(a), iż na podstaWie
arl.233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy Iub zaŁajenie
nrawr] rz drÓ7.i kara nozhawienia wolności.* ,Y"
Pęckowo, 06.04.2OI1r.

/miar<nnr^lnśń rl:|=\\ltl!E J oUvWVov, vąuą l (podpis )

ro aour,,, o ć l/ar"e


