OWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastepcy 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

0
,r11.‘„00

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

3. Osoba sldadajqca ogwiadczenie obowiqzana jest okreglie przynalanok poszczegOlnych skladnikow
majqtkoyvych, dochodow i zobowiqzail do majqtku odqbnego i majqtku objctego maliensliq wspolnogciq
maj qtkowq.
4. 0§wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Ogwiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnoki pienkine.
6. W czegci A oAwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czOci B za§ informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o§wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoki.

Ja, niZej podpisany(a),

urodzony(a)
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(nuejsce zatrudnienta, stanowisko lob funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno§ci gospodarczej przez osoby peinia_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, 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 samorzadzie 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 ogwiadezam, Ze posiadana wchodzftce
w sklad malZenskiej wspOlnogci majatkowej lub stanowia_ce moj majatek odrqbny:
I. Zasoby pieniOne:
-

grodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej:

-

rodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej:

td7
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- papiery wartoAciowe:

na kwote. :
IL
1. Dom o powierzchni:

C2 J,9
09,

tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:

2
1T1 , 0 WartOki:

--

ri 0

149taf-;) (W953
-o warto§ci:
rn2,

tytul prawny:
3. Gospodarstwo role:
rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

o wartoki:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

4. Inne nieruchomoki:
powierzchnia:

o wartoki:

tytul prawny:

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleZy podae liczbq i emitenta udzialow:

M(:2 &Zf
lvf .ACial

udzialy te stanowia, pakiet wiekszy niZ 10% udzialow w spoke:

Z tego tytulu osiagn4em(iam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:
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IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - na1e2y poda6 liczbq i emitenta akcji:
49

021

akcje te stanowiftpakiet wiekszy ni2 10% akcji w spoke:

Z tego tytulu osiagna1em(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj mahonek, z wylaczeniem mienia przynaleZnego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Panst-wa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja_ce mienie , ktOre podlegalo zbyciu w .drodze przetargu na1e2y podae opis mienia i datq nabycia, od kogo:
4,1

digir

VI.

2
1. Prowadzq dzialalnok gospodarcza_ (naleZy podao forme_ prawna_ i przednnot dzialalnoki):

-

osobikie

-

wspohne z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnajem(Oam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

2. Zarzadzam dzialalnokia_ gospodarczft lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialainoki (na1e2y podaa fonng prawna_i przedmiot dzialalnoki):
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-

osobikie

-

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiggn4ilem(e1am) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

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

-

jestem czlonkiem zarzftdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spoldzielniach:

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-

jestem czIonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiggneem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

3. W fundacjach prowadzacych dzialahNAO gospodarcat:
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-

jestem czIonkiem zarza .du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiggnalem(iam) w roku ubieglym dochod w wysokoAci:

VIII.
Time dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zaje,e, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

44eatta

r)ç3

r(S) i " 4

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
na1e2y poda6 marked model i rok produkcji):

/12/

ealif

X.
Zobowiazania pienie,2ne o wartoki powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciagnkte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):

Q6b-'24

(id (9

4' 0

(
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CZ1C B

Powysze og. wiadczenie skladam §wiadomy(a), ki na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

No.

fini7
.Pi .ogo/k
(miejsbowok, data)
.

\-- (1)6dit sY

Niewlakiwe
Nie dotyczy dzialainoki wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji rcAlinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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