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Uwagal
1' Osoba składająca oświac{ceenle obowiąaana jest do egodnego e praułeią, stffrarrnegs i eupełnego wypełmlenia

każde.! ł rulrryk'
?. Jeżeli poseełe5ó!ne rubryki rłi* amajrlują w konknetrtyrm pruypadku aastgsowania, mależy wpisać ''nie dotvęzv""
3. 0soba składa1'ąca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przynależność poszczególnyclr składnilców

majątkowyeh, doęh*dów i anborłłiąxań do majątku odrębnegn i rnajątku objętego rmałż*ńską wspóincrścią
majątkową.

4" ośrmiadcxęnie o stanie rnajątkowym dotyeny majątku w krajul i ua 6ranicą"
5. 0śułiadczenie o stanEe n'rajątlrowym ohe.!muje również wienłytelności pieniqźne.
6. \ń/ crętcł A ośrnłiadcrenła eawartę są lrrf*rrnacje jawne, rnł crę*ci s łaś lnfęrmacje niejawne dotycłące adresu

zarmieszkania składa.!ącego oświadczemie oraz miejsca położenia ł'lieruchomości.

rrg(ń a

Ja, niŹej płdpisany{a}, ....''....^.''^.........''.^.'Andrzej Mi*lke
(inlirrna i na;lrvirkrr {tlal7 nilZW;ik0 iclr:!łvrłl)

,.........Radny Gnriny Bantniczka

(miejsce zatrudnienia. stano\łisko lub funkcja}

pc: ŻapoŻnaniu się z pr;le;:isarni ustawy ł rJnia B tnare;a:l.1ł90 r. tl sarrl$rządłie grnlnnyrn {Dz' ł.J' ł' ?"il'"l''T r'
pclz' 'J"s75}, zgr::r1nie Z art. Ż4h tej us'l'arvy q:śwlarJczam, że 5:osiac!arrl wcltE:d;lą{:ę \Ąl skłacl rnałreriskiej
WspÓlnośCi rłajątkowej lub starrol,viące lnÓ.i nłajątek odrębny:

t"

Zasoby picniqżne:
_ środki pieniqżne zgnomadzone lv walucie polskle'i: 80.000,00 zł

- śroclki pieniężne rgnomaclzone w walucie obcej: .."..'''''nie dotyczy.

il.
]'. Doni o powie rzclrni: .....'.85,50 lrr2, o wartości: ..''..''..''..'200 000,00 zł ...'.....'.'.....'

+rrsl rl rąrąlllnrl"

2' lVlieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wantości: ."...'......""..
*ll+r rł nrarllntl.

i{, fi ospoclarstwo rolne:
roc|łaj gr:spoclarstwa; '...'...'..ogólnt:r0lnę,,...,"..'...,", powierzchriia; ".,,..,'"Ż2-,30t5 ha','..,'.'.','"."'"

tytuł prawny: wspÓlność małżer'lska
Z tego tytułu osiągliąłem(qłarn) W rol(u ulriegłyn"l przychód i dociród w wysokcrści: '...'...0,00 zł .''..'....'..'...'

4. lnne nieruclronrości:

0 Wartości:



!!ł'
]'. PosiłłłJarn ułlzialy w spe5łkach hanrll*wych r udłia'l'E-.rn grrrinnych łlsÓL: prawnyr:h luŁ: przedsięblłrłńw,

: :::::: : ::'lll l:lil t ::: :illffiff :::::l:: : ::::: : ::t :::tt i tjitlllt*

udziały te stanowią pakiet wiqkszy niż 109ó udziałÓw w spółce:

Z tego tytrlłu os!ągną|em(ętanr} w rokri irbtegtym dochód w wysokościl ..................

2' Poslaclarn uclziaty w lnnych spółkach handlorvych - nalezy podać liczbę i emltenta r.idziałów;
...,....."nie clotyczy

T' t'ego tyĘułr.l r:siągrląłerrl(ęłanri w rtlkt.l uhi*głyrrr rlr.rł:hłitj vr v'lysokości:

]_. Posiadam akcje r,v spólkach haridlowych z udzialerrr gn'iinnych nsób prawnych lirb przedsiębiorców,

: :::::: :::.:::l:'_T,.,.Ti,i.,,::::: - ::'::: ::::: :::::: : :::::::: :::i '

łkcje te st'an*wią g.;akiet większy niż .l.il% akrjiw spi:łce:

Z tego tytułu crsiągtląłem{ęłanli rv rr:ku ubiegłyn'l dochód w wysokości: .'.'..''..'...".,.

' ::::::*:l:::: t:::::::T:T::,:il::::::::t:l:::::::: :::::: :::::l:ltl:it

Z tego tyttiłł.l crsiągnąłem{ętam) w rr:ku irbiegłym dochócl w wysokości:

!t

|\łabyłern(ant) (na[:ył rnój rrrałżonek, z wyłącz*lr!elrt tmienia przynal*żneg;o 11ł:r jego nrają'tku orlrębn*go)
od 5karbu lralistwa. illnej paristrvowej osoby prawłlej, jednł:stel< satrrorządu terytłrrialnegł:, irh
związków, lcomurlalrrej osoby prawrlej lui: związl<u metropolital]1eg0 nastqpuj4ce nlienie, które podlegało
zbycir.l lv drodze przctargu * należy podac opis rnie nia i datq nabycia, r:d l<ogo:

ttt

1, P rowac'|lę deiała l ność gospoda rczą { na leży
-. i -. -J.. o* ,-.,. ,

pclda* fclrrnę prawną i przedrniot działalnnści);

-.wspólnie r itrrrynri osobarni

Z tego tytułu osiągnąłern(qłam} i,v roku ubiegtyrn przychód i dochod w wysokości: .....''..'...'...'
2. Zarządzanr działalnością gospodarczą lub 'lesteiir przedstawicielenr pełnonrocnikienr takiej działalności

::: ::: ::::: ::::: :'1["j;,T'#:]:: :::i: :::::l :

- osobiście

Z tego tytułu osiągnEłenlięłarn} w rclku ubiegłym dochÓd w wysł:l<ł:sci:



vil"

_ jestern członkienr rady nadzorczej (ocl kiecly}:

- jestem czlonkienn kornisji newizl'jnej iod kiedv);

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku r"rbległyrn rjochócl w wysokości: .'"..'.'''"..,"'.'

\filt"
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudtlienia Iub irrnej rjziałalności zarobkowei !ub raięĆ, z podaniem
kwot uzyskiwałrych z każdego tytttłu:

a} Pełnienie funkcji radnego" 4 200,00 zł
b) Renta - L7 7 L7 ,48 zl
c} Ernenytura współrnatzonka _ 17 826,92 zł

Uzyskany dochód $tanow! rnałŻeńskE r,vspólność majątkową.

Składniki t'nierlia ruchorn*go r: wartości powyzej 10 000 złotych (w przyparJku pr:jazdÓw tnechanicznyłh
należy podaĆ lltarkę, łnodel i rok produkcji):
BMW X3, rok produl<cii 2005r.
Konlbajn Sarnpo, rok produkcji 1984 r.

:.Fiat 95 * 9S DT, rok produkcji 1995 r...............

Zobowiązania pierrięźne o wartości powyźej
warunki, na jakich zostały uclzielone {wobec ko

10 000 złcrtych, W tvm zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
6o, w związku z jakim zclarzeniem, lłl jakiej wysokości}:

,,,..,....,..,,...nie dotyczy



f;f,ĘŚc s

Pcrwyisłe oślu-iadcr"eni* skł*rlarrr świadomy(a), iź na p*r'lstar,vl* art.233 s 1l. Kr:rJekst'l karn*gcl ra 5:*łianie
rrieprawdy lub łatajeni* prawcJy grori kara pozi:awienia vrlcrlrtosci.


