OINIADCZENIE .MAJATKOWE
wOjta, zastcpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika_jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq •oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta l
Szamocin, dnia

jj

Uwaga:
1. Osoba skladajgca oAwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawthb starannego i zupelnego
wypeinienia kaidej z rubryk.
2. Jaeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalay wpisae „nie
dotyczy".

3. Osoba skladajqca oAwiadczenie obowiqzana jest okreAlie przyna1e2noAe poszczegOlnych skladnikOw
majqtkowych, dochodow i zobowiqzaii do majqtku odqbnego i majqtku obj0ego malieriskq wspolnoAciq
ma j qtkowq.
4. 0§wiadczenie majqtkowe dotyczy majgtku w kraju i za granicq.
5. INwiadczenie majqtkowe obejmuje rownia wierzytelnoki pienieine.
6. W czOci A oAwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czcAci •B zag informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o§wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoki.

CZkt A
Ja, niZej podpisany(a),

N ikr-0- G124
(inuona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

-GM

N

Dagx)LF- ILL6G c.2j i
D-(12E krbra

f

S2A-rioc., N(

(rniejsee zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

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

dzia•alnoki 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 o§wiadczam, 2e posiadam wchodzqce
w sklad malZenskiej wspolnoki majqtkowej lub stanowiqce m6j majfttek odrqbny:
I. Zasoby pienicine:
-

-

rodki pienicZne zgromadzone w walucie polskiej:

§rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

4/14/0 dzol-tize/H/

OL-YA -

1/6

- papiery wartokiowe:

1144-f6

(_)/akt eAAT
na kwotq:

qv), 00
12,/4„7
m2 , o wartoci:
_ f
1t2 Iv5it-P-- t-(PQ L Uorp-- 1001 Tkou i tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:
m2 , o wartoki:
7

1. Dom o powierzchni:

tytul prawny:
3. Gospodarstwo role:
powierzchnia:

rodzaj gospodarstwa:
o wartoki:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

Z tego tytulu osiggnftlem(q1am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

4. lime nieruchomoki:
powierzchnia:

o wartoci:

tytul prawny:

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleZy podae 1iczb i emitenta udzialOw:
cA

, A.17

udzialy te stanowift pakiet wiqkszy niZ 10% udzialow w spoke:

/14-jb

Z tego tytulu osiqgna1em(c1am) w rolcu ubieglym dochod w wysokoki:

Co

S

4

2/6

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleZy podao liczbe i emitenta akcji:
NM.) jokru,

akcje te stanowia, pakiet A,viekszy ni2 10% akcji w spoke:

44A.L '

Z tego tytulu osiagnajem(eam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: 4/uu6 cLokciy

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wylaczeniem mienia przynaleZnego do jego maktku odrebnego)
od Skarbu Panstwa, irmej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich zwiazkOw
lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu naleZy podae opis mienia i date nabycia, od kogo:
viZe„

VI.
1. Prowadze dzialalno§o gospodarcze (naleZy podae forme prawnqi przedrniot dzialalnoki):
c-,?,Qoa-itz,h/

- osobicie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnglem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:
0

c14,4—y

2. Zarzardzam dzialalnokift gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoki (naleZy podae forme prawnfti przedmiot dzialalnoki):
/14A-e., cioSt e=LA__ It

3/6

/AiU

osobikie

Ovil-Gc(C)--ty

- wspolnie z innymi osobami

c-k7k/ezu.i/

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

d/

(JO:

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

-

jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

?ix/Le'. clokisA.1/

NW?.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doS-cto,cAt

mAk. Cuo

,

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

2. W spoldzielniach:

AAA.

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czionkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

c),911-tcA-4-)/

miLt, czokt

Z tego tytulu osimnailem(ejam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki:
/Wu-, GioNCLt-y
3. W fundacjach prowadzacych dziala1no§6 gospodarcza:

Clakietz ■__ /

4/6

-

jestem czlonkiem zarzEtdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

W -2-)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

rutf-c/

it/tA-Z (J ■91--1V4„1/

Z tego tytnlu osiggiutlem(Oam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

VIII.
It= dochody osiEtgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zajqe, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kE&lego tytulu:

Gg•

9AAA.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naley podae mark, model i rok produkcji):

„ScowoogitAoc ct,

SI-Gt-,

onLcI Los-ot,2 ot-v-Ly

0/1/12,c),CW..e. SitLA./00
. 1;k/Cetit/r.),,t„G4- CLC, 0

.2-67Q2,/

X.
Zobowizizania pieniqLte o wartoki powyej 10.000 zlotych, w tym zaciggniqte kredyty i poyczki oraz
wanmki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
,

qemA,Lozvor cie-ryut-4.

pero
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CZOt B

Powy2sze o§wiadczenie skladam gwiadomy(a), 12 na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnogei.

Sq,a/Ilt/t/OC.-C,AA I Z1

10(

(mtejscowok, data)

(podpis)

Niewlakiwe
Nie dotyczy dzialalnoki wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji rolinnej i zwierzqcej, w fonuie i zalcresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoidzielni mieszkaniowych.
1

2
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