
OSWIADCZENIE MAJ1\T 
ll'elniq.cy obowiqzki Kierownika ZGK 
Bytnica 

Bytnica 26.04.2017 

UWAGA: 	 I 
1. 	 Osoba skladajqca oswiadczenie obowi:,zana jest do zgodnego z pfawd'l, ,lamnnego i zupelnego wypelnienia 

ka.l:dej z rubryk. . 
2. 	 Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj,\ w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladaj,\ca oswiadczenie obowi~a jest okreslic przynaletnosc poszczegolnych skladnik6w 

majqtkowych. dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i maj'ltku obj~tego maltenskq wsp6lnoSci,\ 
majqtkow,\. 

4. 	 OSwiadczenie maj,\tkowe dotyczy m.j,\tku w kraju i za granie,\
5. 	 Oswiadczenie maj'\tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~Zne. 
6. 	 W c~Sci A oswiadezenia zawarte s'\ inform.cje jawne, W c~Sci B zaS infonn.cje niejawne dotycZ'\ce .dresu 

zamieszkania skl.daj,\cego oswiadczenie oraz miejsca polozen;. nierucbomosci. 

CZ~StA 

Ja, niZej podpisany(a),Mieczyslaw Pilecki 
(imiona i nazwisko oraL nazwisko rodowe)+ 

urodzony(a): 03121956 Krosno Odrz. 

zatrudniony w: ...Zaklad Gospodarki KomWlainej Bytnica 73 

(miejsce z.trudnieni., stanowisko lub funkcja) p.o Kierownik ZGK Bytnica 

po zapomaniu si~ z przepis.m; ustawy z dni. 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prow.dzenia dzialalnosci 

gospodarczej prLez osoby pelni,\ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i 

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr ID, poz. 984 i Nr 

214, poz. 1806) oraz uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pOZ, 

1591 orazz2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214, pOZ. 

1806), zgodnie z art. 24h tej uslawy oswiadczam. ze posiadam wchodz:j,ce w sklad malzenskiej wspolnosci 

maj'ltkowej lub stanowi'lce moj maj,\lek odr~bny: 

I. Zasoby pieni~ine: 
srodki pieni\!zne zgromadzone w walucie polskiej: 


6773,81-31.12.2016r 


srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

papiery wartosciowe: 

1 


http:ll'elniq.cy


Zi !ego tytulu osi~n~lem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

0,00 zl kwota 

brutto................................................................................................................. . 


3. W fundacjach prowadz::tcych dzialalnosc gospodarcz'l.: nie dotyczy 
jestem czlonkiem zarz~du (ad kiedy): 

jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od 

kiedy): ...................................................... . 

Z tego tytuluosi~n!llem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 


VIII. Inne dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zakc, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kai:dego tytulu: z tytulu zatrudnienia .brutto 
ZGK Bytnica 63888,25 - zl 

• 
IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych nalety podac mark~, model i rok produkcji): samQchod osobowy Nissan Almera 2006r 

X. Zobowi'lW!lia pieni~zne 0 wartosci pO\'vyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~ni~le kredyty i 
pOZyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku zjakim zdarzeniem, w jakicj 
wysakasci): 

CZ~S(: B 


4 




l\dres zamieszkania osoby skladajllcej oS\l\'iadc2:enie 

po'tozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czt<sci A (adres): 

3.................................................................................................................. . 

4.................................................................................................................. . 


POwyZsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 KOdeks/1g0 za 
podanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. \ 

I 

In ;1!. i '[l~: 
Bytnica 26.04.2017r .}}.{~Y1Y .. ..t !~;.\~~ ...... .\. .. 

(miejscowosc, data) (podpis) \ \ 

[II NiewlaSciwe skreslic. 

[2) Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiero;:cej. w fonnie i zakresie 

gospodarstwa rodzinnego. 

[31 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych. 


• 


