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

6 X

Szamocin, dnia

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

Osoba skladajqca o§wiadczenie obowiqzana jest okreglie przynaleinok poszczegOlnych skladnikOw
majqtkowych, dochodow i zobowilizati do majqtku odrebnego i majqtku objetego malieriskq wspOlno§ciq
majqtkowq.
4. 0§wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. 0§wiadczenie majqtkowe obejmuje rOwniei wierzytelnoki pienieine.

3.

6. W czegci A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czegci B zag informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania sklaclajqcego ogwiadczenie oraz miejsca polcdenianieruchomoki.

CZKe A

Y"

Ja, thej podpisany(a),
urodzony(a) /4!

(I

/-/-•

0.(2
/Cr4'

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.412

.Z-644:70
A-20aosic,-

cc

66' 4 ,66

-14Q,

-

(tniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialaino§ci gospodarczej przez osoby pekniqce 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, e posiadam wchodaice
w sklad mahenskiej wspolno§ci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrehny:
I. Zasoby pienieine:
-

grodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Arodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

ir CildyQy
/

rVe

1/6

- papiery wartokiowe:

C/o/y ceb,

na kwotq:

/0 0

1. Dom o powierzchni:

2 , o wartoki:

(zoo. 000

m2 , o wartoki:

A96.

tI prawny:
6

2. Mieszkanie o powierzchni:
tI prawny:

6

6./(
- 2_

D

Coo

(-0

3. Gospoclarstwo role:
ock Jme.

rodzaj gospodarstwa:

05 hee

powierzchnia:

o wartoki:

0002-67-

...60,4,,,/

rodzaj zabudowy:

,

tytul prawny:

.-e,) ;9:3 /.4-, ,j

c ,...-..c„,,, ,zc„...„/

7/cc

l
7
Z tego tytulu osiqgnq1em(c1am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:
17 /e 0/C4 C? ,

/

4. Rine nieruchomoci:

900

powierzchnia:

o wartoki:

tytul prawny:

12

C7Cf/VC1s,
/

cr/e

,17'Ce

C-

L

5.27&)/

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

C(0

udzialy te stanowiftpakiet wickszy niZ 10% udzialow w spoke:

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

2/6

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - na1e2y podae 1iczb i emitenta akcji:
/2/e c// c? 4

akcje te stanowiftpalciet wiqkszy ni2 10% akcji w spOlce:

Z tego tytuht osiagriltlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj ma12onek, z wylftczeniem mienia przyna1e2nego do jego majatku odrqbnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby pral,vnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich zwimkow
lub od komunalnej osoby praWnej nastgpuj ape mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu na1e2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
/2

VI.
1. Prowadzq dzialalnogO gospodarcza_2 (na1e2y podae form Q prawngi przedmiot dzialalnoki):
/7/P

osobikie

- wspolnie z innymi osobami

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

2. Zarzadzam dzialalnokift gospodarczft lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoki (naleZy podae form prawngi przedmiot dzialalnoki):
c(6742-ces/

3/6

-

osobi§cie

- wspolnie z irmymi osobami

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

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
PA, 0/64,,

- jestem czlonkiem zaratclu (od kiedy):

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spoldzielniach:

-

jestem ezIonkiem zarza_du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

- jestem czIonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnok gospodarczk:
pio

//vo

4/6

- jestem czlonldem zarzaclu (od kiedy):

- jestem czlonlciem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czIonkiem komisji rewizyjnej (od ldedy):

Z tego tytulu osiagnftlem(Oam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

VIII.
lime dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zajc,O, z podaniem

( 3 6) /.,

kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

0,e6--,

i-CeC

-te

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naleZy poda6 mark e„ model i rok produkcji):
FOT-c4

X.
ZobowiEgania pieniqZne o wartoki powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poZyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiftzlcu z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
-,ece,,,/

)6 ,`/),:-.:).7ec-t-- ,-,,, ,? yo
--/ '

(

6
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IZ i'ectic,I ,,t.i-

.4ecelx' a/0 i2('

if? P

(

7 ,b-zade,

, /5- ..-ti:c.2 -

,., '

I/

fe,1,770,77

4,-'• , ec,/4:4
/

0 -9Lol,,,1- - 0 t_,,,,,, , ? b( 0 1))?

(

W-te.

/ .c-

z

3 0 . 000

Pod

reca-

000

size lc',
oce ,qct

?

,

ç

3I1

.000
5/6

6

r

,

if/4c

e

CZt B

Powyrisze o§wiadczenie skladam wiadomy(a), i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy g,rozi kara pozbawienia wolnoki.

o. 706

t,--•

(miejscowok, data)

(6?6:
71s)

Niewlakiwe skreSliC.
Nie dotyczy dzialalno§ci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roginnej i zwierzqcej, w formie i zak -resie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
I

2
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