
ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego 9miny

|zeciz o,,, 3.?- :.9 3,, r.'a 4Z,
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeże.ri poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać
..nie dotvczv".

3. osoba skhdająca oŚwladczenie obowiązana Jest określlć przynależność poszczególnych skladnlków
majątkowych, dochodów i zobowiąań do majątku odfębnego i mijątku Óętógo maźeńską
w§pólnością maJątkową,

4. oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. o_świadcżenie o stanie majątkowym ob€jmuje równleż wierrytelności pienlężne.
6, W częŚci A ośwladczenia zawańe są_informacje Jawne, w cziści B zaś lnfoinacje niejawne dotyczące

adresu zamleszkania składającego ośWiadczenie orez mlejsci położenia nlerucńomoŚcl,

czĘśćA

Ja, niżej podpisany(a},

filyp 8-_Łl-- i.,, f ił !} ł_ ę\ź?.L)ł,, ..Sę .B.,p,łĘps /+ l
urodzony(a} ..Q.a...,.l,Ą..,...ĄX.55..::.Y..'..:.".:.::::::::::::::::2......i.łę,.ętł_|:

{miejsce zatfudn ienia, sta nowisko lubfunkcja)

po żapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z żo77 r. poz.
1875}, zBodnie z art,24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące. :-
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: ' Jrząd Miejski W Kocku

ana PaWlą ll 29 , 21-150 Kock
l.

1,,.,"":1i;ilĘ:": zgromadzone wwa uc e po sk ej: fffiiiliflllifrinTfillllllull

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .,

na kwotę:

')ze 
zmianą wprowadzoną przez § 1pkt 1rozporządz€nia Prezesa Rady Ministrów zdnia28eerwca 2077 r .

zmieniająceBo rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza 8miny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zaźądzającej i członka organu zarżądzającego gminną osobą prawną oraz osoby Wydającei decyz.ie
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które wesżo w życie z dniem l lipca 2011 r,

lyF



1.Dom o powierzchni: ,..-.
tytuł prawny: .....,^1,6.

2.Mieszkanie o powierzchni: ...,.-,,
tytuł prawny:',,....................,. N:I. e...

3.Gospodarstwo rolne:

.LtQ..ł'_
o wartości: ,: . .:. :, ł.5:, a_a_,?_i,;^.

ltl,
1. posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

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

ud2iały te stanowią pakiet \Ą/iększy niż 10% udziałów w społce:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. posiadam udziały w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

z teBo tytulu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód ń wysokości: ....

lV.
posiadam akcje w spdkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieBlym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spókach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

V.
Nabyłem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terltorialnelo, ich zw'iązków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które lodbgało zbyciu

Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku u

w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .....,,,,,.................

Ąo

4. lnne
powierzchnia:



vl,
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ..,...........,...,...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm przychód idochód w wysokości: ...
z. zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: .............,.....,.,

;;;;#;il;:;:;;;;;;i.,,.,, Af:i.E-,,...K-a:F:.ż;..:ć,.l.,.ż:..,.,..)....:.....

;"ilńil*ł;iffil;;;il;il.łń;;ffi'ó,.|.i,i......-.jir.L:.E....P::r§.ć,i.i.|.,,.
Vll.
w spólkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,.....,............. rh.t...§.e.I.V.a!k....,

- jestem członkiem zanądu (od kiedy}: .......,....,...,.,...:..... . ...:..,....... lJ :..i. E ń.łł,.ii:ę i..?:,.,.:...... . . ..

-jestem członkiem rady nadzorczej i;i;;;;i;,_ .:.....:.,,....,,..,,,.,.....]iłj:.:ii, ....ńcri:I(:Yl..:....:_ .. :,

- jestem członkiem komisii rewizyjn€j i; i;i;il ;.,. ..., . . ...... . ...... )Y |. i.. l?-..,....|ic..d'i. i..CIćł.

;i;;;iń;;;;;;;;;;ili;ilil*"ilffi ffi;ffiil;;;;;, NtiZ ćólĘćiv,
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

. n I. rl"r... N,..,.., ILttr#i.. tr-. i ?.G|, l

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji}: ..........,.,..,.,.,.

, !0, {] l! L . ,LI+P l Rf.ł. ,,:.żp.C.3,..i.

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyźej 10 0 00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):



czĘŚĆ B

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1kodeku karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy 8rozi kara pozbawienia Wolności,

(miejscowość, data)
łar.ł,


