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Załączniki do rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów
z dnia 26 lutego 2003 r.

Wpłynęło dnia AA: 09.doo Załącznik nr 1
podpis żsódia faolaanaenonsosence WZÓR

ze
5

-rów OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
jk z Pietrzak radnego gminy

f 7 O. . 20CulDolata dnia 3seecay 2020,
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnegoi majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.a „Aelszeka, lenaMeteocybHETJa, niżej podpisany(a),

s , (imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe)
'

urodzony(a) „O3:07MŁDV.SE W Goląńie zDzbiemdą

wn

oe rew OO OE rr AO EO ONE SEA ON PO PaPa Se eee zapa a SOO TO POŁ NP NONE Sa EE SEO EPE RA FLP L EE Sr EEEE GL OTS Se CP Cod ad Lae OG E Ee EEN Ea eee eee sreee :
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

Ze zmianą wprowadzoną przez $ 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa RadyMinistrówz dnia ?8 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporzą-dzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło wżycie z dniem 1 lipca2017 r.
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il
1. Dom o powierzchni: nia. dlefyci aeerocetytuł prawny: ........-.eeceeeeeeseeenegąoezpeanennaneaas see eraese neon oe wee wenn eaw oaza cepye nysa Ner ee wee kgn eee re en awe a wew nat ae nen nr nara naa renaa , = e
2. Mieszkanie o powierzchni; LEseen m”, o wartości: ..... £00.000 _</ arewea wara wy ne GETOE PREY HENYNA

tytuł prawny: ......... sCOZEEZZCAR RONNRe3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .....?łedocafae e eeeaa aaa arena oe eten „ powierzchnia: .................eescceeenereonneereneeneezyczerodzaj zabudowy: ............eeeeeeueeeesonncanonow see senenerwewen ewa eae aa rawa wod aa wea eee ee ear e aa eeeaae ena ra ea wa rear azer nara e rare zee
tytuł prawny: .........seeeeeeeeeeeweneensanoawonoe sa weawanazsen ea se wewe eau eaa eee wawer wawa wers rane a eee areo aa Peas nen n awa wea rane ra wrrr rear
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .................eereseeeeeeeeve

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ............seevev../nle_.ŻeO eeneoranne A TYSSZESOJESO SESROŚSNEGNINGCO Herrera nowa anawern romy an ZZAFSFANY

zy zreciejeDtytuł prawny: .........esesvoreneoaeoowanwasoonanara wena cowaa ena ee se wra u eo eo aa wawea wan are powo errare eee aaa ea rea anawa aa rara t zera ar arena ara en rane

IU.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mieniai datę nabycia, od kogo: ...................eeeenecoczecanooseoecee

manowce. dOLUD
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy oglać formę prawnąi przedmiot działalności): .....................

uenaeannnzzeeonnannnoowacannnoeowoanoweeseeensecewesc ee TG.OD YCUYeeee„p uuu=—€<——<ćććq:>€eęŹ<<."— wspólnie z innymi osobami ...................eeeereronoosonowosnanen
ooo eerer tate sl heee aLr eEn eta LEE EE AE e EEE Ee eez eePea

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................zereeceoerereneeea
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): ....................seroweeereseeuezereenee eee ee a e Paa E a sa see eeee ie seA= OSObIŚCIE. . ewsyręcasaseśss SDA SEE UKEE een rrernen awaeata OCE EU EC SEEEEEE PE EOreYE LLL Geeek
— wspólnie z innymi osobami ....................ereceosassaseaeeen see eta we eee eee te ee ra LE LE EEEELr eeEeaZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................eeeeeeeeereereeeeizeeecee,

VII.
) dW spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......... 4€.... e obyceOTOP SEE nana aan eocen a nen awa

— Jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........................zeerocrose cere eee eee ea eee ah aaar Peeea— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............eeeceeeveeroenoeere ooo eee oe eee Pee e Pe ee— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................eeeceeoreeeee rea eeo eee eee eoseeeeen.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............eeec eeeeeeVIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ...................v.eeenecesearvenvereeeeeerenneneenneneneeannanaanreeeenzenrenaen nero weranene

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Gdluk-rep,ło„082020, eCdlocnelu
(miejscowość, data) (podpis)


