OWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastvpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta l
Szamocin, dnia A 1

k 1/J1:A

riza ,Zou

Uwaga:
1. Osoba skladajqca ogwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypeinienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae „nie
dotyczy".

Osoba skladajqca oAwiadczenie obowiqzana jest okreAlie przynaleinok poszczegolnych skladnikOw
majqtkovvych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrcbnego i majqtku objetego maiZeriskit wspolnokiq
majqtkowq.
4. 0Awiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. 0Awiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnoki pienicine.
6. W czcki A tAwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgki B za§ informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skiadajqcego o§wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoki.

3.

CZk A
Ja, niZej podpisany(a),
urodzony(a)

A.

11/1VIVI.
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MA:CLS
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(40i rCIS?-,CA74.0(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w

SL:e

C-- Ml
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Szoxyloctyt___

(miejsce zatrudnienia, stanowisk lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce 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, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodza_ce
w skiad mal2eriskiej wspolno§ci majfttkowej lub stanowiqce moj majfttek odrcbny:
I. Zasoby pienivine:
- rodki pieniOne zgromadzone w walucie polskiej:

AG 040 zu

§. rodlci pieniOne zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery wartokiowe:

na kwote. :

o wartoki:

1. Dorn o powierzchni:

3 140

tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: .w:e di 'ii
0

m2, o wartoki:

tytul prawny:
3. Gospodarstwo role:
rodzaj gospodarstwa:
o wartoki:

Put gCO kt ovui/
0

powierzchnia:

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiagnajem(eam) w rolcu ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

4. lime nieruchomoki:
powierzchnia:

o wartoki:

tytul prawny:

3(1947,4y

OVAvtaib
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Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleZy podae liczbq i emitenta udzialow:
(1/u{:e„,

d-)114,

Ul/u/

udzialy te stanowiftpakiet wiqkszy ni2 10% udzialow w spoke:

Z tego tytulu osiagnajem(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

2/6

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleZy poda6 liczbq i emitenta akcji:
{A,Lf

0

/1

akcje te stanowikpakiet wiqkszy ni2 10% akcji w spoke:

Z tego tytutu osiggnkjem(eam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wylkczeniem mienia przyna1e2nego do jego majktku odrqbnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzkdu terytorialnego, ich zwikzkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujgce nnenie, ktOre podlegalo zbyeiu w drodze przetargu naleZy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
e- do „11-k

VI.
1. Prowadzq dziala1no§6 gospodarczft 2 (naleZy poda6 fonng prawn ft i przedmiot dzialalnoki):
/46

CAA'-

Of

- osobikie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu osikgnkjem(q1am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

2. Zarzgdzam dzialalnokik gospodarczk lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoki (na1e2y poda6 fonngprawnft i przedmiot dzialalnoki):

3/6

-

osobikie

-

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem(clam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

(ktiz,

Z tego tytulu osiagnftlem(q1am) w roku ubieglym doch6d w wysokoki:

2. W spoldzielniach:

-

jestem czlonkiem zarzadu (od lciedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnalem(eam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnoge gospodarcza:

Mt L 06)4

1
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- jestem czlonkiem zarzftdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonlciem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnftlem(eam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zajqe, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaZdego tytuht:
.71,0u,4-u(56(.01‘ake(n-Ze- .
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IX.
Skladnilci mienia ruchomego o wartoki powyZej 10.000 zlotych (w przypadlcu pojazdow mechanicznych
na1e2y podae markq, model i rok produkcji):
0

X.
Zobowiftzania pienicZne o wartoki powyZej 10.000 zlotych, w tym zacimnicte lcredyty i poZyczki oraz
warunlci, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiftzlcu z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
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CZ4e B

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), 12 na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy g,rozi kara pozbawienia wolnoSei.

R047,WC-frii,

,

(tuiejscowoge, data)

(/

Niewlakiwe skreglie.
Nie dotyczy dzialalno§ci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roAlinnej i zwierzqcej, w formic i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni inieszkaniowych.
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