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ośwlłoczenle MAJĄTKoWE
radnego gminy

Kock, dnia 30.03.2022 r.
(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 dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkową.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składaiącego ośWiadczenie o]az miejsca położenia nieruchomości.

część ł
Ja, niżij podpisany(a),

lózer lnn stnolex

urodzonv(a) 06,02.1953 r. W KocKU
RoLNlK; RADNY RADY MlEJsKlEJ W KocKU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.

1875), zgodnie z ań.24h te.j ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej WspólnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NlE DoTYCZY

- środki pienięźne zgromadzone W Walucie obcej: NlE DoTYczY

- papiery Wartościowe: NlE DoTYczY

na kwotę: NlE DoTYCZY

1)zezmianąWprowa(jzonąprżez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistróWzdnia28czerwca2077r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia WzoróW formuIarzy ośWiadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki or8anizacyjnej 8miny,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imięniu !łójta (Dz, LJ. poż. 1298). które weszło w życię z dnięm ),lipca201'7 l.

óW



ll.
1.Dom o powierzchni: 120 mz, o wartości: 40.000,002ł

tytuł prawny: WłAsNoŚĆ
z.Mieszkanie o powierzchni: NlE DoTYCZY mz, o Wartości:

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: RoLNE powierzchnia: 3.456 ha do 26.10.2021 r.
o Wartości: 200.0fi),00
rodzaj zabudowy: obora, stodola, garaże
tytuł prawny: WłASruOŚĆ
z tego twułu osiągnąlem(ęłam} w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: PRZYCHÓD l DocHÓD:

za 10 m_cy 10.998,722ł (MAŹEŃSKA WsPÓLNoŚĆ MĄĄTKoWA}
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: 30 arów
o wańości: 10.fl)0,00zł
tytuł prawny: (MAŹEŃSKA WsPÓuloŚĆ nłru4rrowł1

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NlE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet Większy niż L0% udziałów w spółce: NlE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYczY
2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta udziatów:
NlE DoTYczY
Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYczY

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

W których uczestniczą takie osoby - naIeży podać liczbę i emitenta akcji:
NlE DoTYczY
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce: NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTYczY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akc.ji: NlE DOTYCZY
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DoTVczY

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do .jego majątku odrębne8o)
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 mienia i datę nabycia, od ko8o: NlE DoTYczY

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .......,..,.....,.....
NlE DoTYczY

- osobiście NtE DowczY

- Wspólnie z innymi osobami NlE DoTYczY

z-tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: NlE DowczY
2, żarządzam działalnością Bospodarczą lubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......
NlE DoTYczY

- osobiście NlE DoTYczY
- wspólnie z innymi osobami NlE DoTYczY



Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) W roku ubie8łym dochód w wysokości: NlE DoTYczY

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOWCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): NlE DoryczY
-jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DoWczY
Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NlE DoTYczY

Vlll.
lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych ż każde8o tytułu:
DocHóD z KRUS źa 2021 r. L7.4Lo zł

DocHÓD z Tyr. PEŁN|EN|A FUNKCJl sPoŁEczNEJ w 2o2L r. -7.2oo,oozł
PRZYCHÓD l DOCHÓD z GosPoDARsTWA RoLNEGD - !0.998,72 ZŁza 10 m-cy 2021 r.
(MAźEŃSKA W§PóLNość MAJĄTKoWA)

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (w przypadku poiazdów mechanicznych
należy podać markę, modei i rok produkcji):
clĄGNlK Ro|-N|czY URs|.Js 3o3M- z 1990 r. o WARToŚcl 18.ooo,oo

x.
Zobowiążania pienięźne o Wartości powyźej 10 000 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki
oraz wa runki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
NlE Do,lYcZY

Kock, 30,03.2022 r.

1miejscoWość, data)
,Mą/ź^4

L. |pocrpJpr

9zĘŚĆ B


