Raĺlu, ĺlniu 2Ó-()1-20I6 ľ
(mic'iscowość)

,lÝ

|f

Urvaga

l.

ł''ry''.

.]

ŕ ,, ĺi ,"?ľ'nu:ľłľJľ-ľft|łľ'rowr

:

osolra skladająca ośrviadczenie oborviązana jest ĺIĺlzgĺldnego z prarvĺlą,

staľĺnnegoi zupclncgo rvypclnicnia klżtlcj z rulr1ľk.

2, Jeżcli pĺlszczcgólnc rubryl[i nic znajdują lv konkľctnym przypaĺlku
zastosowania, nalcży rvpisać ..nic ĺl(lfľczł''.

3. osoba skladnjąca ośrviadczcnie oborľiązana jcst okľcślićprzynrrleżność
4.
5.
6.

poszczcgĺĺlnych skladnikórv majątkorv1'ch, dochodórv i zobowiązań do nrajątku
odrębnego i majątku objętcgo nlalżeńską rvspólnoścĺąmajątkorvą.
ośrviaĺlczenico stłnie młjątkowynr ĺloĘcrymajątku rľ kraju i zĺ gľanicą.
o stanic majątkolľ1'm obcjnlujc rórvnicż rvierzytclności picniężno.
ośrvĺaĺlczcnĺe
W częściA ośrr'i:rdczenia zarvĺrrte są infornracje jarr'nc, rv częściB zaśinfoľmacje
niejĺrvne ĺIĺltycz"ąceadresu zamicszkanin sklndającego oślviadczenie oľaz miejsca
polożenia n ieruchomości.
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(Dz'U'
z 200|r' Nr l42. poz.159l oraz'L 2002r. Nr 23. poz.2Ż0, Nľ 62, poz.558' Nľ l l3, poz.984. Nr
'l5j' poz.lz?I i Nr 214, poz,l806). zgodnie z'art.?4h tej rrstauĺ oświadczanr. że posiadam
rvchcldzące w skłacl nrałżcńskiej wspólności ruajątkowej lub stallowiące nrój nlajątek oclľębny
po Zapoznaniu się z pľzepisarrri ustarvy z đnia8 nrarca t990r. o sanroľządzie gminnyn

I.

Zasoby pieniężne :
- śľodkipienięŹne zgronradzone rv walrtcie polskiej
_

środkipieniężne zgromadzone w rva|ucie obcej
;
nie posiaĺlant

- papieľy rvartośĺ:iorve

:

:

29.434,85 zł

nie posiarlanl
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powierzohni: I80 m2. o waności:265.000,00 zl )ýraz z dzialkqo pow,
8]7 nŕ wliczllltą )p ce,rę tej uieruchonuścí

a). Dom o

b;. Btldynek dľewniany: 68

,ŕ . o waności :

782 m2 wliczoltą w cenę lej
t5Ąuł

I35.000,00

nieruchomości

zl ł,raz z dzialką o polý.

pľalvny : wspóhĺłĺlsnośćnujątkową malżeúslĺł

2' Mieszka:rie o porvieľzchni : nÍe posiaĺtĺtttnr2, o wartości
ty1uł pľawny

:

nłe doĘcąy

nie dotycąy

3. Gospodaĺstwo ľolne

:

rodzaj gospoclaľstwa: gospoĺIarshpo
o wartości :330.000,00

rodzaj zabudouy

:

:

rolno-handlowe powierzchnia: 3l,27 hĺl

zł

bllĺlynek gospoďorczy ĺl,liczony )p cenę tej nierucltoności

tytuł prawnyĺ : nlojąlek

wlĺsny 14,40 ltĺl, lusplilĺ,lasuośćmająlkowa łnĺIżeńska-Iőr87 ha

Z tego tytułtt osiągnąłem (ęłam) w roku ubieglym pľzychód i dochód w wysokości
nie osiqgn ąleln dochod u

:

4, Inne nieruchomości :

powierzchnía: grunly rolne o powierzchni 68,32 ha
o wartości: 580.000,00 xl
tyfuł prawny : najątek łľłasny44,01 ha, wspólność majątkoĺ,a molżeńska 24,3I htt

ilL

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowyclr osób prawnyeh lub
przedsiębiorcórv, w ktirych uczestnicątakie osoby _ naleĘ podać liczbę i emitenta
udziałórv :
nÍe posiadam
udziały te stanorr'iąpakiet mniejszy niż l0 % udziałórv rv spółce : nie osiągnąlent
Z tego tytułu osiągnąłeľn (ęłanl) rv roku bieżącylrr dochód w wysokości : nie dotyc4y

2. Posiadarn udziały w innych spółkach handlowych _ należy poĺtaó liczbę i cmitenta
udziałów : Ktlszubski Bank SpóIdzíelc4y łłŕľejherovie - 50 udzlalów po I.000,00 zl
każdy o lącznej wartości 50.000,00 zl
Ztego tytułrr osiągnąłem (ęłam) w roku bieącym dochód w rvysokości:nie osiqgnqlem

/;

tv.
l. Posiadan akcje w spólkach handlowych z udziałenl powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorcĺiw, rv których uczestniczą takie osoby _ należy podaĺ} liczbę i emitenta
nie posiaĺlunt
akcji :
nie ĺIo$lc4y
akcje te Śtanowił|pakiet rviększy niz I0 % akcji rv spólce :

wysokoŚci nie

Z tego tytułu osĺągnąłenr(ęłan) w ľoku bíeżącymdochÓd w

osiągnąIent

2' Posiadam akcje w innych spólkaclt hancllow1,ch _ naloży podać liczbę i enritenta akcji
Towar1ystłľo Rolnicze ,,REKoĺľo"Splűlko z o.o. r9 Rekowie Gĺírnyw'84 udzia4,
o wartości600,00 zI o lqcznej n:artości50'400,00 zl'

Z

:

wysokości:

tego tytułu osiągnąłenr (ęłanl) rv roku hieŻącym dclchód rv

I,452,500,00 zĺ

v.

Nabyłem (am) (nabył rnój małżollek. z wyłączellienl nlienia prz1'nĺrleżnego do jego lnajątku
odľębnego) od Skarbu Państwa, ilnej panstwowej osoby prawnej, jednostek sanrorządu
terytorialnego, ich związkó*' lub od kolnunalnej osoby prawnej następujące mienie' które
podlegało zbyciu w dľodzę przetargu _ należy po<lać opis mienia i datę nabycia, od kogo
níe nľbyłent
:

vI.
1.

Prowadzę dzialalnośĆgospodarczą (należy podać t'ornrę pľarvnąi pťzednliot

działalności)
a Hotel ,,LIDO' w Juracie _ ĺIziałolnośćgospodarczo _ turystyka
b, Przeĺlsiębioľstlľolltźx,niurri,le ,,PĺIlv,.vsep'' )lł Rekolllie Górny,x1 insldacje woďlto kanalizaąlýne
:

Juracie

-

osobiścioHolel ,,LIDO"

-

wspólnic z innymi osobami
Spółka jawnaPĺíhuysep _ 75% uĺlzialĺjy,,

w

Ztcgo tyttllrr osiĺ1gnąłenr (ęłaln) tl,roku bicŻącym pľzychód i dochcid w wysĺrkości:
PRZYCHOD - 4,791.736,47 zI
DoCHoD - t.405.773,22 zł

Ż. Zaĺządz'am działalllościągospodaľczą lub.iestenl przeclstarviciclcll'l pełnĺlmocnikienl
rakiej dzialalności (naleŻy poĺlaĺĺfonĺę pľawllą przedmiĺlt dz.iałalności)

nie' zĺrząĺlzant

i

osobiście:

nie ĺIolyczy
- rvspólnic z innynli osol)ani '. nie ďuł,cz|'

_

'Ĺĺeg<l tytułtr osiqgrrąłenr (ę.łanr) w.ľclku bicżącynl doclrócl

nie osiĺ1gnqlenl

r.v

rvysokości

vil.

W spólkacll hanĺIlorv.volr (nazrľa. siedziba spólki)
-

:

jeslcnl członkicm zarz-a.clu (oĺJ kĺedy) :

-.iestenl czlonlĺienl komisji ľcwizyjncj (od kiedy)

ttie

jestcnt

uie

jeslant

:

Z tcgo tytułrr osiągnąłelll (ęłalrl) rv roku bicż-ącynl clochod w rłrysokości
nie osiąguqłant

VIII.
Illne dochody osiągane

z

tyttlltr zatľudtlicllia Iub innej dzialalności zarobkowcj luLl zaięć.

z podaníenl krvot uzyskirva:ryclr z każĺlego tytulu

:

Dietĺl ruluego w ĺ]t)'sokościI.855,00 7l łniesięczllie 21.703,50 zÍ

za

okres sĘczcl:t-gľudzíeń 20I5

r,

-

Clęściolľarekołnpensota koszÍóv pĺllolľonĺa- 601,00 zI

tx.

Składniki lllicnia ruclronrego o warľclścipowyŻej l0 000 złĺltych(lv przypaĺJktr pojaz.dów
mechanicznych naleŹy podai nlarkę. model i ľok proclukc.ji)
a), santochód osobtllll-y ToYoTA CA\VIRY 3,0 rok pľotlukcji 200t
b). sĺtlttochód VOLKS\VAGEN CARAVELLE 2,5 TDI rok produkcji 2001
:

x.

Zobowią,zania pieniężnę o waności powyze.j

l0 000 złotych, rv ľynr zaciągnięte kľedyty i
pożyczki oIaZ warunki. na jakich został1,' rrdzietone (rł'obec kogo. * ,ňią.ku z jakinl
zdaľzenienr. r.v.iakiej wysokości) :

Nie posiadnnt

CZĘŚĆB

+

r)

Napodstaĺ'ĺeart.24itist.]lstavrzdnia8nnľca)990r.osanoľządzieglninłn:llt(Dz.tĺ'z20]-iľ.poz'I5I5,zpóźn.zn')

dokonano ĺl:Iączenia z udostępnĺenia ĺ, BiuleTnie hlĺonnacjÍ Publicarcj illfolłnacji o adľesie zamieszkania składającego
ośľĺadczeniennjqtkolłe oľaz o núe.ĺ'scupoloŻenia nĺenlclrcności,
ĺV),lączenia dokonala Iĺ,ołlaKasprolľicz, inspelłor vojaľódzki Zespolu cls.
lł'oj aĺ'ódzki ego rr' Grlalíshl.

ochľolll'IlłÍornacjiNiefalĺłll'chPomorskiego

Powyższe ośiviadczenie składanl śrviadomy (a), tŻ na podstarvię arI'233
$
za podanie uieprarvdy lub zatajcnie pľawcly groz'i

Reda 2ő-04-20I6 r.
(miejscotvość.data)
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Koĺleksu kaľnego

