
tz4d Gminy Pietrowlce

I 30. ot. 2oro

9,npst*n-S,+p-* l,t..q h.. ?p.(9.,.

?'6lt. C'rg,{aro 4t't,|fi,

3. O6oba skra&jaca o6wiadczeDie obo{iazana lest ok!ej61i6 przthal€ znoBc

poszczeg5lDych stlaalitk6w tlaj atkost'ch, dochod6w j. zoboriazai do Dajqttu
odlebDeqo i lajatku objetego elieiaka tsp6lDo6ciq Dajqt].owq.

2. Jene].i poszczeg6lDe .ubryki nie zDajduja , ko.k.6ti)@ plzypadku
zastosowania, naL€iy wpisa6 trrie alotyczyn.

4- o5wradczenie o stanae Eajatl<oF)ra dotyczy Eajethu w klatu j.za glanrca

1. osoba Bkladajaca oSwradczenie obdiazana lest do zgo.L:ego z PlaPda,
stalannego i zupetnogo wwatntenia ka2dej z lubtyk.

5. olrir&z.Di. o .trDi. r.Jrtl6.yr d.jruj. !6rai.t ri.ttr.t hoici
pi.!it*!e.

6. tl cze,ici A odsiadczeria zawalle se iDfoaacje jarD6, ,cze6ci B zas
iDfoEdacje nie jarD6 dotyczqce a&esu zaEieszkaDia akla€Lajqcego
o6ri'adczenie olaz Diejsce poloienia nieluchdoicj..

(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe)

?ri4{,f u4t4 . 6er-b ptq4,*. . . . . . .

.... L\-!.r..!,1q4...... *a*wtie

(miejsce zatruaLrtenia, stanovisko 1ub fur*cja) po zapoznaniu sie z

przcpiaami ustawy z dnia 8 nBrca 1990 !. o samorzadzie Eninnyn (Dz. U. z

20l7t. poz. l-8?5), zgoilnl. z art- 24h tej ustalry ogwiadczam, 2e posiadan

wchodzEce w sklad nalrehskiej wsp6lnoSci majetkowej lub stanow:iace tn6j

majatek odlebny:

oSwAoczENrE MAJATKowE

radnego gminy

czEsc A



I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pienie2ne zsromacrzon€ i{ vrarucie polskiej: ./{.Q99..:...

- Srodki pienietne zgronadzone w walucie obcej: ..

Uq.err.r.+al

- papiery aartoSclowe: .. ie.c".DiaY...

II.

L. Dom o po\rj.erzchni: ....I.e.qr*I.. 
".

tytul prawny:

2. Eieszkanie o povierzclEi .1L..". " wartosci: .lN.'.W.,'..
tytul prawny:

3- cospodarstvo rolne:

rodzal gospodarslwa:

o {artosci:

..., powierzchnia

.lJeo"+rout. .

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

z tego tytulu osiagnalen (elam) w roku ubieglyn przych6d i

doch6d n nysoko6ci: ....

4. Inne nieruchonosci:

il+..+.,r,*l

posierzchnla: r--r-ra(4rt,r qrtJ+roi.ibq0. 
. . thrlryl

.. /LQ,osQ.r



r:yr:ur prauny: . l.).s.5.t1f te -L.

II1.

1. aosladan udzraly u sp6iLach lan.llowych z ud2ialen gmj.nych os6b pramych
lDb przedsrebio..a , !i k-6rych uczestni.za, takie osoby tra]e2y podaa
1i.2be j en: tenra udzia]6w:

.[)rc.Fx:Y

udzialy te stanoHja palie: wiekszy nr2 10t u.lzja]6w r sp6]ce:

..fiqssn.t9r,r

z regc tytulu osrag.alem (elaml w rciu ubieqlym doch6d wnvsokosci:

2. losiadam rdrialy u imych sp6ika.h ha.dlowych nalezypoda6 liczbe i
emitenla udzial6w:

.. 11.* Oonru.

z tegc lyrulu osiaqnalen(e1an) u roku ubieglyn docha,i] , dysokoSci:

......hr{ehel

1. :osiadan akcje 6 spa,]l<acn handlo ych z udzjalem gniniy.h os6b praMych
lub przedsiebioic6N, w kt6rych uczestnjcza takie osoby - nale2y podaa liczbe
i emiEenta akcj i:

lr u rY";r

IV



atcJe te stanoniq pakiet rieLszy ni2 10t alcji x sp6tce

Z tcgo tytulu osiagnalen ( elam) !, rotu u.biegttnn doch6d , wysokosci:

$+.p.r.Iqr.t

2, Posiadan akcje u innych sp6]kach handLowych - nalezy poda6 liczbe i
cmitcnla akcj 1: ..

[+

l}e- ts11!*:.....

kogo

Nabyler (am) (nabyi m6j mal2onek, z qyla.zenietrL mienia przynale2nego do reqomajatku odrebncgol od skarbu Panst.wa, innei pansrwoliej osobr' pr;woe ,
redrostek sanorzadu lerytorialneqo, ich zNi.zk6q lub od komunalrej osoby
prak.-. j lub zwiazku netropolitalnegc .astep!lace mienie, kt6re podteqato
zbyciu v drodze przetargm -nale2y po.laa cpis mienia i dare nabycia, od

llt !"tta,r

ur.

1. Plol{adz9 dziala1no56 gospodarcza

dzialalnosci )

(nalezy p.d;a forre prawna i przedmiot

. 9A,c.rr. .F.t,Il,t . .. $f.r, iX*+Llytp1tp.o.

- tsp6lnie z innlmi osobami .l)re



2. zarzadzan dz:aiaL.cScra gospodarcza lub jestetr, przedsEawicielem
peinonocnrhien takiej dzaalalncsca (.a1e2y poda6 forrne p.awna i przedniol
dzialalncSci )

Z tego tytuiu .siagnalem(elan) n rckr ubieglyn 5rzyc.6d

i doch6d ir wysokosci: ..4&,6.8;..

..tr.+.h!_1%....

vsp6lnie z inn),ni osobami

Iu
z lego:ytuiu osiqgnalen(eiaa) h roiu ubreqtyrL doc\6d, wysokoscr:

pl,I D-rr th

VII

!'l sp6tlia.h ha.dLody.L if,a2wa, siedziba sp6]l<i) :

t\
jestenL .zlo:rkien zarzadu (od iriedy) r

U{

jcs:en czlonkaen rady nadzcrczej (cd kaedy) :

. . . :l)t+.P!:inr.

- jestem czlonkiem konisji rewizyjnej (od kiedy):

0rt- oonoz-.

Z rego lytulu osiaqnalem(elam) w roku ubieglym doch6dw wysoko6ci:

I o^ o-n.'t ,

VIII.

InLe d..hcdy osiagane
zarobkowej lub zaje6, z

tylulu zalru.r.,ier,ia I rb
kwot uzlsk:6anych

.&*.&up:. (errou'ix 0re*ri.'lierr . . t

r.ne t dzia];lnoSc.i
z hazdego tytulu:



IX

Sria.llt:kr n:enia rx.hoFeqc o arioScr !.wyzet l0.Cl0 2:oty.h lnechanicznych
przypadku tolaz.larH riechanacz.yci r:rle:y p.daa narke, model i rok produkcii):

Uo*it',rf*. . 6*, . l,{.. ..ap.: "L
.....|a.0. h&'d..../,!....l&!.rf..

x

ZoboNiarania pienie2ne c NarloSci poHy2ej 10 000 zlotych, H tyn zaciagniete
I.e.lyty i po2yczki oraz warunki, na jakich zosLaly udzielone (wobec kogo,
w zwiazku 7 taLam zdarzeniem, w jakrej uysol<osca):

...{b*.r*E.ti l[J$ taquz(tnrq ...1?.,.6.3 r.

...D.".. P.t.g.(.'. tP {o) t{:s..r.+9r......



Powyzsze oswiadczeDie skladan S$radony (al . i2 na podstawie art.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nicprardy rub zatajeni. prawdy grozi kara
pozbahi enia wolnosci.

. [*..I1,a*.!+i l. il::! b-rl t*slt
(riej sccwcsa, data) (podpis) W


