OWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastepcy 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
Szamocin, clnia
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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o§wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jaeli poszczegolne rubryki nie znajclujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae „nie
dotyczy".

3.

Osoba skladajqca ogwiadczenie obowiqzana jest okreglie przynaleinoge poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzaii do majqtku odrebnego i majqtku objetego malieliskq wspolnogciq
majqtkowq.
4. 0Awiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Ogwiadczenie majqtkowe obejrnuje rOwniei wierzytelnoAci pienieine.
6. W czeAci A o§wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeAci B za§ informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego ogwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoki.
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(mieisee zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie 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 samorzgdzie 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, e posiadam wchodzftce
w sklad malZenskiej wspolnoki majatkowej lub stanowiace moj majatek odrcbny:
I. Zasoby pienieine:
- §rodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej:

rodki pieniOne zgromadzone w walucie obcej:

4
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- papiery wartokiowe:

na kwotc:
H.
m 2 , o wartoki:

31-3/( /9

1. Dom o powierzchni:
tytul prawny:

(-)2,.

0,4/-9,S C
2
M ,

2. Mieszkanie o powierzchni:

o wartoki:

tytul prawny:
3. Gospodarstwo role:
rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

o wartoki:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiEignqtem(q1am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

4. lime nieruchomoki:
powierzchnia:

o wartoki:

tytul prawny:

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleZ?ii poda6 liczbq i emitenta udzialow:

C

,

'ca

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

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

2/6

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych

-

na1e4 podae liczbe i emitenta akcji:

p (e
akcje te stanowiq pakiet wi*szy niZ 10% akcji w spolce:

Z tego tytutu osiagna1em(clam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wylaczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrcbnego)
od Skarbu Patistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiftzkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastepuAce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu naleZy poda6 opis mienia i date nabycia, od kogo:

47
/

VI.
1. Prowadze dziatalno§e gospodarcze (naleZy podae forme prawn ft i przediAiot dzialalnoki):
(

- osobi§cie

Wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagngtem(lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko§ci:

2. Zarzadzam dzialalno§ciq gospodarcat lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziatalnoki (naleZy podae 'forme prawna, i przedmiot dzialalrtoki):
tit(

e

ao

j-I
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-

osobikie

-

wspolnie z innymi osobami

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

VII.
9

77-

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

-

jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spoldzielniach:

-

jestem cztonkiem zaraidu (ocl kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnok gospodarcau

0P601/z/cz,
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-

jestem ezionkiem zarzadu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od lciedy):

Z tego tylulu osiagneem(clam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

VIII.
Time dochody osigg,ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zajge, z podaniem

A2

kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

6/

IX.
Skladniki mienia mchomego o wartoki powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naleZy poda6 markg., model i rok produkcji):

,

P

X.
Zobowiazania pieniqZne o wartoki powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciagniqte kredyty i poZyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiftzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
()

0

i
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CZKe B

Powy2sze owiadczenie skladam wiadomy(a.), iZ na podstawie art: 233 § 1 Kodeksu kamego za podathe
nieprawdy lub zatajenie prawdy g,rozi kara pozbawienia wolnoki.

i4A/L

0(1

(n,eiscow k, data)

Niewlakiwe skreglie.
Nie dotyczy dzialalno§ci wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji rcAlinnej i zwierzqcej, w fonnie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
1

2
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