
furrb*rirp.,

oswAoczENrE AJATKowE

radnego gminy

funAcru^in

rzqd cminy Piotrowice Wi

I zo. og, zola

L.dz.

1 O.obr .Lhdrjrc. o{t!.i.dcz.ai. oboriqzrar j.!t do rgo&.go ! P..tdl,
st.l!!D.go i !up.h.go ryp.]ni.ri. L.a&j t lubryl.

5. Oarj.r&t.Di. o rt ai. r.Jatlott'r d. jrr j. .5ht.a ri.!:lt holci
I,i.Eiaia..

6. r ctlacj. A (irir&r.ai,. rrr.tt .t iDfolrrcj. j.rtr., , ctilci a trl
iEfolr.cje ui.j.rD. dotycrtc. r&..u tr.i..!L.!i. .tirdrjrc-go
oiri.<icr.nj.. orrr ri.j!c- poloi.lj.r ai.!uch.-oaci.

czEsc A

.la, nize,r podpisanyia),

limiona i lazwisko

oraz nazwisko rodose)

.08..0.6-.1.9.6 6v.

t/rrla,. .,n"^ri fa{ia-. "/. W

Qanbx&

3. osct. .Lhdlj.cr olrirac:caie oborir:rar j..t oLt.t1i6 Plzl,a.I.iuotd
t olrcr.96lny(fi .llrdait6t ..jrtloqrch, dochod6, i tcbo'il3.l6 do rajqttu
odlrbD.go i Djctlu &j9t 9o rrli.iltq itp6laoacir rrjltlorl.

2. Jezel! poszczeg6lne lubryki nie znaldul4 , lonkletn)@ przyPadku
zastosowania, nal6Zy Fpasa6 iEie dotyczy'.

4. O6riadczenie o stanie Dajat](oL'ld dotyczy Datattu w ttalu rza glanica

lo"rtr.Sotr /?w.-
(mf,ejsce zatrudnienia, stanowisko ub funkcja) po zapoznaniu

przepisami usta*y z dnla I marca 1990 r. o samolzqdzie q'minnym (Dz. U. z

2O!7r, poz. r8?5), zgodnie z art, 24h tej ustawy oswiadczan, 2e posiadam

,chodzqce ir sklad nat2ehsl.iej llsp6lno6ci najatkowej 1ub slanowiace n6j
najatek odrebny:



I

Zasoby pienie2ne:

SrodLi pieniezne z9:onadzcr€ h Halucie polskiet:

- 6rodki pienie2ne zgrorEdzone w t',alucie obcej

5J.ooQ

- papiery wartos.i.we:

tcd,zaj goa9lodarstt at dr.LQ

-....h4/

tytui prarny:

2. Mieszkanie o powierzchni: warrcaci: ..

3. coapodalatwo rolne:

",.r4./4r%

pouierzchnie : 
"4" 

. /,btfrd

q"rd

4*1
4-^t

II

. ,tl11. uom o powrerzcm m,. o wartosci: ......., 0O-.O.OOrU.

rodzal zabudovy:

tytul prawny: .. mt0
Z tego tytulu osiagnatem ( elam ) w roku ubieqlyn przych6d i

@
4- Inne nieru.homo6.i:

posierzchnia: 6 *ir^r..: /zta,fr* A"J"ala.oo.
0,5A0Q.11a,..-

......10.0.o0.

.....rr5*l2;4.

%



III

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niZ 10t udzial6w w sp6trce:

q^tr

tuii q%

.' ,: q*#

IV

q,*rt
1. Posia.lam akcle u s!,olkdch handlouych z udzialer qminnych os6b prawnych
luL prz€dsiebio..a,w, w ktorych uczestnjcza takie osoby - nale2y podaa ti.zbe
i emitenla akcj i:

//i12 q%



ryt/n12

2. Posiad.rm akcje N rrnych spa,]ka.h handl.Hy.:i, n:rleZy podaa liczbe j

emltcnta akcji:

-,tuP. 4^d

q%ttAl.

Naby]€m(am) (naby] 16l mal2oneh, z Hyla.ze.ieaL mjenja przynale2neqo do jego
tua iiltku o.lreb.caol od Skarbu lar-rsrwd, irnej pansrwowet oscby praw.e r,
iednostek sanorza{:lu terytorialnego, lc), ,Hjazk6w lub od konunalnej osoby
prawnei rub zwiazku netropolitalneqo rasLeputace mienie, kta,re podle.lato
zbyciu w drodze przetargu -nalezy po.iaa r)trls nienia i date .abycia, od

,n/& @t

VI

t. rr.trddze dz:atalnosa gospoda!cza (nalezy p.daa forme p:.awna i przednior

dziala.Inosci) | -.. - -...1U.(/ q%
m,U,. 4*t

usp6lnie z im)fti osobami .. .. . n4. w,(



Z tego tytulu osiqgnqlen ( elam) t', loku ubieg]l,n przych6cl

i doch6d,, lrysokosci: 
^b 4%

. . . .?tto. @-v

- vap61rlle z innymi osobami //k2

Z tegc tyt!]u .,siirgnalenL(elan) u rcku ubreglytrL .locL6dw rysokoS.l:

%t w
./.4/,e.

VII.

/4"t'

.....?i&.
- Jestem czlontie[ zarzqdu (od liedy):

4%
ryt
%d
@

Z tes., tytul! osiagiaier (etam) h rolu ubieglym doch6d ! NysokoSci:

.da
VIII

Inne dochody osiqgane
zarobkowej lub zaj e6, z

tytulu 7 a t.!.1. i e.i a rh
LHot uzyskiuany.h

. ra/Au/rdr,/n .....8f33 8, af

. . .(//ftAib ..:.abeot<Z .=. 1O.Or.- . . .

%#



.dlih 3

rx,

skladnili Dienia ruchdego o irartoici poxyzej 10.000 zlotych (nechanicznych
przypadlu pojazd6!{ Dechanicznych naleiy poda6 markg, nodel i lok P!€ahrkcjt).

,,ebb..fi.s....2

x

Zobowiazan-ia pieniezne o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete
kredyty i po,yczki otaz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo,
N zwiqzku z jakim zdarzenien. w jakiej lrysokosci):

%t



233 S l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie pr:awdy grozi kara
pozbawienia HoInogci.

.fuilbn;rle. t 4.a 3.. / 8.4. . .. . . .J/",,a,

(niejscowos6, data) (podpiE)


