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Uwaga:
1' osobj 3krndająca ośYjldc7enie .hor|ą/n| jest Jo ,godnego Z praNdą' star'nnogo i

7uptlnćgo s'pcłnicnil k!żd.i 7 rubnk.

2 Joże|i poszuegó|nc rubĄki nic znaiduil \ Lonkrctnyn pżypldku zlstosolłnix] nnleł
rvphać linie dot1'cf r!l.

L osoba sk|ldljąca ośtiłdczcni! oboNi:vm' jost ok.tśUó Dan.lcżność Doszczególnych
sk]adnikós' n'iąlkosych' d.tllodln\ i lboniłzań do Dajątkn odrtbncgo i d,jĄ(ku
objęltgo n'lżtńsk4 n spólno1ą m!jątkon ł.

o$!'rdc/gol€ o.lJnlt nlli't'|'o"'ln JvFL^ fo l|'tILu w Imil i /J e.xnną'

ośvi.dczenie o slrnit hnjĄ1ko\rn obtjnluie r(n'bjeż $je/7rtclno(.i pjcni9inc.

ĘscCZ

w części A ośNi.dcz.nia zalr'ric są ńfornllcjo ja$ne. ł części B zaś in'or'n'cje
ni€jatrne dotycąle.dresu zlhieszloniJ skIldii1cego oślvixdc'cnic o.!z oi.'jsl! p0loż.nia

podpjsany(a).''',,,'JózĆ| Piot I]lleficki''...''''''''..''
( nr n Mar {. ! 

'1i.^rnkorcdo\.

urodron,\,(a)....28.08 1959 i. .............\'.....Ilowej..

/ak|"d Óo.ood '"( Ko1.LIdIn.|'Vi' '''j o'i''''''
Radny Rady Miejskiej s, lłowej

(ni.i\( /jn in! ! łŃ0\r|o]ubiunIcil)

po zapoznaniu Śię f Pr7e|jsan]j !ś!\y / d|ja 8 nlarca 1990 r o Samorządfie gninn'vm
(Dr. U z 2001 r Nr l'12. por.lj9l onr r 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nrl i j. !oz' 984' Nr l53. poz' ]]71 i N] 214. Poz.]806), fgodnie f ań' 24h tej ustawy
oświadczanr' że posiadaDr wchodzącc \! sl(]ad małżeńskiej wŚpóh1ości majątkowej lub
stanouiące mój nrajątek odrębn],]
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.środkipienjężnezgojnM7onewNahrciepolskicj'',.'',Niedott.fy'.'''

l\|U|pmŚnt sśnó|$l.Śnołćm|żrńśtr''''''''''

2' MieŚ*anie o po$icBhni:34 -'...ń!. o wanoifi| 90000z|'''''''''''''''''''''.'''..'''''.'''

lJfu|plJ' 1) $)nólwł.!nośd m!l',cński' ''' ''

rcdaj goŚpolatslsŹ:' Ni. dotyg.v' ' .''.'''''.'''''.-''''-''''..'''. pos'icfuhnia:..'''..''''...''''

rcd/oj ,abrdo\J...

qNlPrcvnr .. .,

1..iililll]T.]llil]ilTlR'rc.kulbieghnj 
FŹlchódi d*hód\ \!$tości:

porłieżchnia: |' Budlńek goŚpodaru7'y - 50 n2 p'uż'
2. Dridkn mbudowan! -50ll m2
3.Dzi.ł[! rclM .l.9l i'



o wMÓści: nd'1 .20 000 fł
ld.2 1000021
d.3,20000zl

l!1ul pm\ny: Fzt.ci' r i 2 . rrspńh! |lsnoić nluxńsk!
pozrcja 3 - dzierri{t

Iu.
|. PGiadm u.]zialt $ sŃ|keh hińd|o$.l' f udzia|cot gninnych 6ób pEŃ).h lub

PP3d'iębiorcó{ \t liló.J.h uc^slńiczą lJkic o$b! ' ńależ] pode liczĘ i enil€nla udzialó\:

2. Posiadm udzia|y s' innlch sńlk&h hifull \ ).h ' n.l.ż)' podać liczhę i enibnb !d,ia]ó\:

Z lcgo l]luIu osiąg.a'|eń(tlm ) ( n* [ Unicll] trl dGhod Ń \}$kości:

] Posiadam lkcje N spółkach hłDd|oq'.lch 7 ud7ń]cn Enimych osób Pj!$n)ch |ub

Pr7śdsiębjorcó\ *' którycb uczcśńi.f.l hk]go$h).. nllcży podać 1ic2bę iemiteola akcji:



- .o i.d"n "|. e \ iu \.| 5po]Lo.| 'Jro|.u\t| ' ! ] pod''! |' /Óę' 'l l.n|JoL!j|

7 |ego j\lulu o5 ąEnąleń(eIJń] \\ rU(u ub]e! Jn

Nabylcm(anj) (naby] foóJ malżonek. z Ęlączcnj.[ nienia pŹyna]eżIeBo do jego hająlku
odlębnego) od skalbu PllislM. nDej paislsoqej osoby prarłneJ. jednoŚek snorządu
teq'lo a|nego. ich związkó* lub od komuna]ncr o$b} pE\hej naśęFujące .rjenie. klóF podlegalo
zbyciu\ drcdrepźelegu. na]eż] podać olis nlicn]ai datę nab!ci!. od l'ogo: ''' '''' '''', '''

I PDNadzę dzialalność gospÓdarczą (ńaleź' Podać ib..c pIaMąi przcdfr]ot d7-iatahrości):

r.t ltn < , inntmi,\ubJnri



2 zarż4dzaD dzjałllnością
dzja]alności (oaIeż' podać

gospodlrc14 lub ieŚem
folnę pm\vną i DlzcdDiol

Drzedsla\icielem pelnoDocnikiem lakiej
dzi.]ahości)] ', ',,'', ' ,, '

\spó]nje z jon) niosobajni

Z teg. t)rtułu Ósiągnąłem(ęla.r) ]v rcLu

hJnLlluu).h(nr^J, \i(J ihJ,pl L ): dot\c4 .. ... ... .. ..

FŚem (z|onlriem aPądu (od l'ieą ):

jeslefucz|onkień ńd! Dadzorczej (od kied)):

. jenem.z|oI kńnj komjsj reu fJjn.r lÓL] [.Lrl)

TFJo /1rh o ircr 're1'el.r'v ol" a ',0,.. \r.olo!

vlI
lńne dochodyosiągane z lyu]u fatrudlicnia lL|b nnej dzia]alnościzarobko1ve] lub ajęć.zpodaniem
l{o .- L var\.\/L. d,9o ) J'

L' wrnagrodzcnicza pract - 311!1.Ż1f|
2. Diela radnego RadyMiejskiej - 291s.0021
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Skladniki nienia ncloDego o
ńechrichycb ńależy podać mdkę,

samochód osobowy - Ford Escort

\rlG,'L!1 t, Lr !,ru-------[l

x.

zobowiąaia pienięż€ o vbitości poł7ż€j l0 0o0 fłotych, w tyn zaĆiągnięte kredy1y i pozyczki
oE s'mnki' naja].ich zoslały udficlono (woboc kogo. w ryiązku fjałim zdteniem' w jati€j
$so\oćci] ''' ''' ''' ''

.''....Kredyt n' żakup nicszkani' rv Banku spóldzi€lgyD w l|ołej w łyŚ' 19 442'43zl''' '

- l' Ól'''C Z Lo]1o't_ _ _ _t_




