OWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastcpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarzqdzajqcej i czionka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta l

.20/Z

Szamocin, dnia

Uwaga:
1. Osoba skladajqca ogwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae „nie
dotyczy".
3. Osoba skladajqca o§wiadczenie obowiqzana jest okregie przynaleinoge poszczegOlnych skladnikOw
majqtkowych, dochodow i zobowiqzati do majqtku odrOnego i majqtku objgtego malielisk,q wspOlnokiq
majqtkowq.
4. Ogwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w Iffaju i za granicq.
5. 0Awiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnoki pienieine.
6. W czcki A o§wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeki B zag informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego ogwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoki.

CZKk A
Ja, ni2ej podpisany(a),

47.
06..)cdc,

AL2aCip

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) /7/.

c.A.411.e

.42Ce
/,e-cas-74

- 6o
"Ct 9/r

4.)"../.107/ 49tif

(iniejsce zatrudnienia, stanowisko lub timkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoki gospodarczej przez osoby pelniqce filnkcje 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 (Awiadczam, Ze posiadam wchodzqce
w sklad maiZeriskiej wspolnoki majqtkowej lub stanowiqce moj majfttek odrqbny:
I. Zasoby pienicine:
-

Srodki pienicZne zgromadzone w walucie polskiej:

/71.e

Cita,

-

Arodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej:

p

CK*

1/6

;e C/olvoy

- papiery wartokiowe:

/

na kwotc. :

2
M ,

00

1. Dorn o powierzchni:

o wartoSci:

tytul prawny:

--xtovqs.

2. Mieszkanie o powierzchni:
tytul prawny:

2
M ,

e-7.; 2

eSpolsC6.7Q—K--'.7 e

200. aX)"

;q. We:0 tz.)

o wartoki:

96, 000

-4-./ase-vodce'r3 e

3. Gospodarstwo role:
rodzaj gospodarstwa: hoc/c;
o wartoki:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

powierzchnia:

2. 000
/ ---5/ocK9A,
/&ct.oPe4
.."
Ir/L) e....7,04.
,c,..,,,, 70

Z tego tytutu osiggriglem(eam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoki:

01-e Ci27;y,

7

4. Inne nieruchomoki:

sap

powierzchnia:

o wartoki:

tytul prawny:

2

/2/e CAX,/e7
/

obi('

2e--Q.5060re-0

Posiadam udzialy w spOlkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzialow:

tile alectivc-4,
-7

udzialy te stanowiftpakiet wickszy ni.2 10% udzialow w spoke:

Z tego tytulu osiggnftlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

2/6

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - na1e2y poda6 liczbq i emitenta akcji:
r2e

akcje te stanowiftpakiet wiqkszy ni.2 10% akcji w spoke:

Z tego tytulu osiasnftlem(clam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj ma12onek, z wylqczeniem mienia przyna1e2nego do jego majfttku odrqbnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzftdu terytorialnego, ich zwiftzkOw
lub od komunalnej osoby prawnej nastepujgce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu na1e2y podae opis mienia i datc. nabycia, od kogo:
tVe

04.7 7cC2c,"

VI.
1. Prowadzq dzialalnok gospodarcza! (na1e2y podae forinq prawn ft i przedmiot dzialalnoki):
/2;e

- osobikie

- wspOlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4grq1em(q1am) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoki:

2. Zarzgdzam dzialalnokift gospodarczft lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoki (na1e2y podae formqprawnft i przedmiot dzialalnoki):
P;e,

3/6

-

osobikie

- wspolnie z irmymi osobami

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

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnftlem(clam) w rolcu ubieglym dochod w wysokoki:

2. W spoldzielniach:

Oie
/

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonldem rady nadzorczej 3 (od ldedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ldedy):

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

3. W fundacjach prowadzftcych dzialalnok gospodarczq:
tile

4/6

- jestem czlonkiem zarzgclu (od kiedy):

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiggnq1em(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zajqa, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2clego tytulu:

04,A4' A cc-I.

re Q.

q

/

6 -2.---

z

.080, 00 zl -

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

ro,c1 6c4/cs,

nale2y podae mark, model i rok produkcji):

X.
Zobowiftzania pieniOne o wartoki powyej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnicte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jalcich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiftzlcu z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):

?eo 9)?

0-4-f

te

63 4.09
/o
'1;9G1 .-,./ceOZ/
c31

5/(Oe

O

3 /ci
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CZOC B

Powyisze ogwiadczenie skladam gwiadomy(a), 12 na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnogci.

cze>.s.vc-e f;e

27. oc,.

(raiejscowoge, data)

Niewlakiwe skreglie.
Nie dotyczy dzialalnoki wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roglinnej i zwierzccej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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