
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy

[urząd miejski
w Wielichowie

R 2 6, (]/f, 2018
i L. dz. P-t?- 3630-^13

IIlość zał......... podpis.......... |

PtłTTflObJd , dnia
(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 odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. 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.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),_______________ARCI/1//AP________________________________
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) Oi>-OS~ /IP b Q v________ w______ PlOlROOO U//-//// £_______

PiorflooD (Jn-LRir~?3>
_______________________________________________ĄAD/W

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności 
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: SOoDJ

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: /lA& fidtyczY

— papiery wartościowe: zi//P OćMćy/

______________________________na kwotę:_________________

li.
1. Dom o powierzchni: 

tytuł prawny:_____

m 2, o wartości:_______2 V X S0(\)-
OC)C) ~



2. Mieszkanie o powierzchni:______________________ m 2, o wartości:____________ __________________

tytuł prawny:___________________________ * ________________________________________ _______

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: $OUVO 'ó PPć,7A/, powierzchnia: 3 2 /7A-
owartości: GUjOPW/ GOiP. ______________
rodzaj zabudowy: & fi U syfy ftPlj/P O 2 0ć)QO af______________
tytuł prawny:_______________________ L ZJ.SP^ZJZsĄsmSr______________________________ _

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: P£ll\L SPPC
_____________________________________________ __________ tiopmy a Rt mr

4. Inne nieruchomości: 4 7^0 OOOtf ££ sp(?ieQfrZ''
powierzchnia:________________ /Vl£ £)QT^2 ćrOsp, ROiyPY/fL

o wartości:

tytuł prawny:_____________________________________________________________________

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ
rych uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

/ViP Do Tyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:_______________________ ______________

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:_________________ __ ___________

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:____________

/iDl- DóTyozy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:________________________________

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

rych uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:___________________________________________

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



2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:

__________________ Dory czy_________________ _ _____
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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 lub od 
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać 
opis mienia i datę nabycia, od kogo:_______________________________________

/l/t£ DOTYCZĄ

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):_______________

Poryci v
— osobiście_________________________________________________________________ _______________

— wspólnie z innymi osobami_____________________________________________________ _____ ______

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:______________________

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (na
leży podać formę prawną i przedmiot działalności): PtlOfiUtC

______ ( frupa <yolnyfJL )__________
— osobiście _______________________________________________________________________ _

— wspólnie z innymi osobami__________________________________________________________________

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

ćhŁ 0Ol£LZJf'.

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):_________________________________________________

_______________________________ tiOMW__________________
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): _________________________________________________________
_____________________________________________ &OT¥L? Y_________________
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):________________________

/vtp £m>< ? /



— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ME C)QTvc7.v

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

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z każdego tytułu: PrMFtft/- ORGUlATJlOU ^POŁFCzsYt/fH (

^2 RAM MlP.l.MlP] iRlFUCHOUĄ

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy 
podać markę, model i rok produkcji):____________________________________________________

ClGG/PlR QC>\M\CTy~PF(JT7 FAHt?

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):

/•? PFtipr t/iWAwcrt/w - vmup m Muchomor, ^ioo oop^rPozo^tó 9%soj
\ptipFWr MM? Mmi) Poiwmp ^ooomT POzosr/^o 2^000^

o QACHU«I/Ij R/PZA&M /IGoOOO ?Q2DSFAt/) 3>99,2J'



CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: PiorftOiJG
UdPUCHOGG

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. Piomouo _____t____rn/nutt__ _______________ _______
2. _________________________________________________________________________________

3. ^PPO/WE P/OlttOGu. G(C~LktP Z3________________________ ___
4. rc~(łp^ gsg p/orffOoo Gtc-uttp prochu Pauwtocjo rzg/roiM

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

PlorflOiJó ^P-LP IF 9G-OG2. OlGG
(miejscowość, data) (podpis)




