OWIADCZENIE MAJATKOWE
wojtaTza stcpcy-wojf ekreta rza- gm i nyo-ka-rbnika-gmin , ierownik-a-j eil nostki-o rga n iz a eyj ng,j
gm i nyy-oso by-za rzqdzajqcej-i-cztanka-organu-za-rzqdzajqcogo-gm i n oso bit-p yawn q-o raz-oso by.
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojta t

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

3. Osoba skladajqca ogwiadczenie obowiqzana jest okralie przynaleinoge poszczegOlnych skiadnikOw
majqtkowych, dochodow i zobowiqzati do majqtku odrebnego i majqtku objctego maliefiskq wspolnokiq
majqtkowq.
4. 0Awiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Ogwiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnoAci pieniOne.
6. W czOci A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czvAci B zag informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego oAwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoki.

CZe. A
Ja, naej podpisany(a),

-

(imiona i naDVsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

/Y

w

017-1 (.92 Y/

A iebt.L.0
CA

/,

2

(nueisce zatTudmema, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu si z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoki gospodarczej przez osoby pelniace 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 samorza_dzie 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 wchodzace
w slclad ma12enskiej wspolnoki majfttkowej lub stanowiftce m6j maja_tek odrebny:
I. Zasoby pienigine:
-

-

§rodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskiej:

/):_zo=-2-

rodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej:

1/6

- papiery wartoAciowe: /A

d'
na kwotc. :

1. Dom o powierzchni:

'2-'40.
00

3

tytul prawny:

7,O

2. Mieszkanie o powierzchni:

m2, o wartoki:

in2, o wartoAci:

4166),

kZjanicoS C

tyu1prawn:

3. Gospodarstwo role:
powierzchnia:

rodzaj gospodarstwa:

C-

o wartoki:
---

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

7t c) L s-10-

Z tego tytulu osiagnajem(eam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoki:

4. Inne nieruchomoki:

0,0

powierzchnia: CtV

o wartoki:

tytul prawny:

(-03

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - na1e2y podae liczbq i emitenta udzialow:

ctocqc77,4..„.

udzialy te stanowia. pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w spoke:

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

c u-42---/c/,,,

2/6

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleZy podae liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiftpakiet wiqkszy niZ 10% akcji w spoke: /4i

Z tego tytutu osiqgnftlem(cjam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: 7-6e le

V.
Nabylem(am) (nabyl moj mahonek, z wylqpzeniem mienia przyna1e2nego do jego majfttku odrqbnego)
od Skarbu Panstwa, irmej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzftdu terytorialnego, ich zwigzkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastwujftce mienie,.ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu naleZy podao opis mienia i datg nabycia, od kogo:
/

4.4 tit

//

VI.
1. Prowadzq dzialalnok gospodarczft 2 (na1e2y podae form q prawn k i przedmiot dzialalnoki):

osobikie /zue

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiggnftlem(eam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:
44 vt

2. Zarzqdzam dzialalnokift gospodarczft lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoki (naleZy podae fonng prawn ft i przedmiot dzialalnoki):
/14

L

Cet,-

3/6

- osobikie

to CL-tity

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qIam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:
4.4,tz

t7/6, 51(37402/1

VII.

/

I f

I. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

7.4

e

/-

- jestem czlonkiem zarzftdu (od kiedy): /Ate_ ctu-wrzi 01/2
/
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

6-7z-

/

jestem czloniciem komisji rewizyjnej (od kiedy): /IA e

a -174 cy.-1/
/

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

2. W spoldzielniach:

fc

dut--Atnyz

/

- jestem czIonkiem zarzftdu (od Iciedy):

/14 t-e

riADIrs ,

(1
- jestem czionkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy): _4/1 e. ric 94, crz

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

G

-

/
Z tego tytulu osiunftlem(glam) w roku ubieglym dochOd w wysokoki: /te C441 C

3. W fundacjach prowadzftcych dzialalnok gospodarczft:

4/6

- jestem czlonkiem zarzEidu (od kiedy): 1 a

-

jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czIonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /14

Z tego tytulu osiagnalem(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoki: 4 14(c-

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatnidnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zajqa, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytuM:

, 4,

co

11-e

(121i-T ai:6666,42-)

ch,cir0

(1 6

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nale2y podae mark., model i rok produkcji):

AA

ceAficioss,

g/

X.
Zobowiazania pieniq2ne o wartoki powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciagnicte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):

(ve cto,-1461.,,/

5/6

CZk. B

Powy2sze oAwiadczenie skladam wiadomy(a), i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.
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(mtejscow()§c, data)

(podpis)

Niewlakiwe skreglie.
Nie dotyczy dzialalno§ci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji ro§linnej i zwierzqcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
2

6/6

