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ośwIADcZENIE MA.LĄTKo
radnago gminy

Lł.ga:
l, osob.t sklżdaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

t)pehienjB każdcj z rUbr\ k.
r, Jeżeli po§zczcgólnt rUbr}ki nie znajdują w konkf€tn)m prz],pndku z,stośo$aniaj natćź! łpisać .,Die

]. o§oba skIa.laiłca oświ.dczcnic obowiązana jcst okr€ślić przr-nal€źność po§zczególnych składników
maiątkowych, dochodó\r i zobowiązań do nlaiąiku odrębn€go imajątku obiętego Inałżeńską
ir§pólnością majątkolYq.

,l. oświadczenie o §tanie mżjątko\r}m dotyczv maiątku w krajU izł granicą.
5, ośłiadczenie o §tanie mżjątko\Yrm obejmUje ró\tnież wierz}telności picniężne.
6. § .zęści A oś$i,{tczeni{ Zrwnrte §ą iDtbrtndcje ja\łnc, w c,ęści B zaś hfbrlnacje nieirwnc dot)czące

ż{tresU zamieszka.ia sktadaiącego oś\tiadczenie orrz Inicj5.a połoź€nia nicrUchomości,

CZĘŚC A

Ja niżci podpisant(a), Rado§Iaw Percz},ń§ki
łmilnrl l ny\LL. olaz nżlis[o (d!\.)

urodzo }(a) 29,07,1988 w Koninic

..Phstics Group" sp. z o,o. Ul. Kol mba .10, 0:-28!t Wsrszłwa - magaztnićr
1nriej5c. /atud ].i]a n]D.§ \l! 0b ]nnL.jrl

po zapoznnniu Sie z przepisanr] ustaw} z dnia 8 nra.ca ]990 r, o Sanlo,ad7ic glnilrn}m (D7, U. 7 ]00] r, Nr l42,
poz l59l olazZ]002r,Nr]3.poz,220.nl6].poż,558.Nr]l:.po7.981.Nrlj:.po7, 1:7l iNr]1,1.poz,
l80ó), zgodnie 7 ań, ].łh tej u!la\!} oświadczanr. że posiadam wchodżące w §klad malż.ń§kiej wspólności
nraj.tlkowej jub §laios,iace mój majarck odlebn),:

I

- ślodki pienięźne Zgrofiadzone \v \ralucje pol!kiej: 5 000.00 zł pięć tvsięCr złot}ch-

- (rcdki pi.nięZnc żgronadżonc !V \łalucie obcej: nie d.,ltczy

- papieĄ, §artościo\łe: nie doiycąv na kwot§: nie dot}cz}

II.
DJl ,,po. iel,,cll l llicdoltcz\ , Ur ,, (,nicdol\c,7\

t\lLL] pra{n}] Die dotvczv

] \,1ie§7knnie o powielzchni: nic dot\cz}. n]], o $!lL()ścj: nie dot}c7}

t\tul pri]wn! nic dot}cz!

j, GospodnrstlYo rolne:

rcdżaj gospodafsl\a: nie dót\ćZt- poiłierzchnie: n;e dottczt

o §aftości: nie dolyczy

lodza] zabLrdou): ni€ dot}cż)
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!-lLl] plawny: nie dot},cży

Z iego t}lulu oSiąsnąłem(elan, w lokLl ubieg]l n pl7ychód j dochód w N}Sokości: Die dotyczy

.1, lnne nieruchonrości:

po\!ie.zchnja: nie dotyczy

o \lalloŚci: Die dotyczy

l\ful pms,ny: nic dotyczy

Ill,
l, Posjadlnr udżial} w spółkach handblv}ch Z udzja}enl gmnn]ich osób pra§n}ch |ub puedsiębfurcóW. w

kióltch uczeslnicza takic ()sobr" należ} podać iiczbę i emitcnra udzia]óW:

nie dotycz}

ud7iab ie Slanowia pakict więksż} n:ż 10 % udziałów w spółce: nie dotycz}

Z lcgo rytułu oSiagnalem(!"]am) \ł roku Ubiegbm dochód w w}Sokości: n;€ doiycży

)-

l,

Posiadam udzial] w inn}ch spa)łkach handlolvych na]eż} podać licżbę icmitenta udżiałów: ,,,,,,,

l teso §,rLllu osiągn_a}cm(ełam) w roku ubieglym dochód W wysokości: nie dotyczy

Posiadam akc.je,v §pólkach hand]o§}ch Z ud7jałem gmiin}ch osób p.asnych lub p.zedsiębiortó\ł.
który,ch uczestnicża takie osob} należ} podać ]iczbę i emjrcnla akcji:

akcje te slano\lią pakiel większy niz l0 % akcji §, Spółce: nie dot}cz}

Z lego tyluh o§jagnałem(ę}am) \ł roku Ubie_q],Ym dochód w w}lokości] nje dolycży

]. Po§iadam akqje,r inn}ch spólkach hand]owlch należy podać liczbe ienritenta akcji] ..,,..,.,,..,,,..

Z iego qłu}u o§iagnalem(ełam) !v roku ubieg]} m dochód § \y}Sokości: nic dotyczy

Nab},łen(am) (nabył inoj nral,onek. 7 \!_\,lqc7enien] mienir |.z},na]cżncgo do ]eso ,na.jąrku odlębnego) od
skelbu PaństNa. inncj palisiwowej osoby pra\nq], jedrostkj samolżadu tcrylorialnego, ich zwiąZkólv lub od
komuna]nq]' osoby prawiej naslępujace mienje. któle pod]egato żb),ciu w drodze przelarsu naleźy podać opis
mienin idate nabycja. od kogo: nie clotyczy,

E



1 . Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawĘ i przedmjot działalności): ..,,,..,....,

nie doĘczy

- osobiścje ni€ dotyczy,

_ wspó]ni€ z innymi osobami nie dotyczy

Z tego §Ąrłu o§iągnąłem(ęłam) w roku ubjegłyn przychód i dochód w wysokości: ni€ dotyczy

2. zarząóz^m dzi^łalnoś€ią gospodarcą lub jestem przedstarvicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycży

- osobiście ni€ dotyczy

_ wspólnie z innymi osobami trie dotyczy '.

Z iego łtufu osiągĘłen(ęłant) w roku ubiegryn dochód w wysokoścj| ni€ dotyczy

vlI
W społkach handlow}ch (nazwą siedziba społki| nie dotyczy

- iestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

_ je,lem c/lonkien rad} nad,/orczej lod tiedyl: nie do§cry

- jestem członkiem komisji rewiz-inej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego §,iułu osiągnął€m(ęłam) w roku ubieełm dochód w tlysokości: nie dotyczy

vL
Illl1e dochody osiągane Z łtufu zatrudnienia lub innej działa]ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot xzyskiwanych z kżdego t),tułu: ...,,..,,..,,....,..,,,

"Tańak 
Grodzi€c" §p. z o.o. u|. Mtyńska 10 ó2-580 crodziec:

- unowa o pracę - przychód l0 377,38 zł

,,Pla§tic§ Group" sp. z o,o. ul. Kolumba 40 02-288 warszawa:
- umowa o praca - przychód 8 144,52 zl
- unowa zl€ceni€ -przychód 5053,33 zł

Di€ta Radtrego przJchód 5520,00 zł

x.
składniki rnienia ruchonego o wartoś€i po\łyżej 1 0,000 zł (rv pił?adku poj azdów mecbanicmych

należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.

Zobowiązania pienięźne o wartości po\łyżej 10,000 zł, w t}Ąn zaciągnięte ked},ty i połczki oraz warunki,
jakich zostały udreione (wobec kogo, w z,lviązku zjakjm zdarzenien, w jakiej łłysokości)|

nie dotyczy,



(,ZE\c B

Po$,\ż§7c ośłiadczeni€ sktadam ś}\i,tdo.r\,(a). iż na pod§tat!ic alt. !33 § l Kodcliso kafnego za podanie
nicp.żl,d\ lub żltnjcnie p.a\ld} grożi k!r. pozb:r\,!i€nił $1}lności.

4\Jek..,?ó. c(, Łn ), ?*t37 ?l:1nt


