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wOjta, zastocy wojta, sekretarza gunny, skarbnika gmi uy 1derownika jed a ostki organizacyjnej
gminy, use by zarzqdzajlIcej i czlonka organ]] zfirirqjiznjqcego groinn4 osob9 prawnq oraz osoby
,!,
wydahcej decyzje administracyjne w imieuiu wojta
,

Szamocin, dnia
Uwaga:
1. Osoba skladajaca ogwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja . w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisae „rde
(1otyczy".

3. Osoba skladajaca ogwiadczenie obowiazana jest okreglie przynaleZnoge poszczegOlnych skladnikow
majatkowych, dochodow i zobowia_zan do majatku odQbnego i majqtku obj0ego malZeriskl wspolnokiq
majqtkowa.
4. Ogwiadczenie majatkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica.
5. Ogwiadczenie majl)tkowe obejmuje rOwnieZ wierzytelnoki pienitne.
6. W czOci A of;vviadczenia zawarte s informacje jawne, w czei B zag informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania skladajacego ogwiadczenie oraz miejsca poloenia nieruchomogci.
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Ornejsce zairudnienia, stanowisko 14b lunkcia .)

usta•y z clnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ouaniezeniu prowaclzenia
dziatalnoki czospoclarezej przez osoby pelnia_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 marea 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 934, Nr 153, •
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgoclnie z art. 24h tej ustawy os'wiaclezam, e posiaclam wehodza_ce
w sklad malZetiskiej wspolnoki majEttkowej lub stanowiftee moj maja_tek odrebny:
po zapoznaniu sie z przepisami

I. Zasoby pienivkne:
-

rodki pienieZne zg,romadzone w walucie polskiej:

pienieZne zuomadzone w walucie obcej:
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- papiery wartokiowe:

na kwote:
IL
1. Dom o powierzchni:

45
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m 2 , o kvartoki:
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tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:

m - , o wartoki:
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tytut prawny:
3. Gospodarstwo role:
rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

o wartoki:
rodzaj zabudowy:
tytu[ prawny:
Z tego tytulu osiEtcmftlem([am) w roku ubieg,[ym przychad i dochod w wysokoki:
/cj
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4. lune nieruchomoki:
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o warto§ci:
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Posiaclam udziaty w spolkach hancllowych - naleZy poclae liczbe i ernitenta uclzialow:

udzialy te stanowiftpakiet wiekszy niZ 10% udzialow w spoice:

Z tego tytutu osiggnftiem(Oam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:
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IV.
Posiaclam akcje w spolkach hancllowych - nale -2.y podae liczbe i emitenta akcji:
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akcje te stanowiftpakiet wiekszy ni2 10% akcji w spolce:

Z tego tytutu osiagnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:
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V.
Nabytem(am) (naby-1 moj malonek, z wyla_czeniem mienia przynalenego do jec.. To majatku octrOnego)
oc1 Skarbu Patistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwirtzkow
tub ocl komunalnej osoby prawnej nastcpujgce mienie, ktore pod leaalo zbyciu w clrodze przetargu
poclae opis mienia i Elate nabycia, oci kogo:

VI.
1. Prowadze clziatalnoe gospodarcat 2 (nale4 poda6 forme prawnai przedmiot dziatalnoki):

-

osobikie

-

wspolnie z innymi osobami
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Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym .przychocl i clochoci w wysokoki:

2. Zarzaclzam dziatalnokift gospoclarczEt lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziatalnoki (naleZy podae forme prawnqi przedmiot dziatalnoki):
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-

osobikie

-

wspolnie z innymi osobami
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tego tytulu osiagnalem(Qtam) w roku ubiegfym dochod w wysokoki:

Obi C

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

-

jestem cztonkiem zarzaclu (od kiedy):

V(`E
-

jestem cztonkiem rady nadzorezej (od kiedy):

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Oorcica

Z .tego tytuln osiztgnajem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

2. W spoldzielniach:

!duly):

-

jestem eztonkiem zarzEtclu

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

-

jestem eztonkiem komisji rewizyjnej (on kiecly):

Z tego tytutu osiqgnEttem(Oam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

3. W funclacjach prowaclatcych dzia-talnoo gospoclarezti:
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-

jestem czlonkiem zarzgclu (ocl kiedy):

-

jestern czlonkiem racly naclzorczej (ocl kiecly):

-

jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (ocl kiecly):

Z tego tytufu osiugnEt1em(eam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

Inne dochody osktgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoki zarobkowej lub zajea, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaalego tytu1u:
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IX.
Skladniki mienia ruchomeg,o o wartoki powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naleZy podaa mark, model i rok produkcji):
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X.
Zobowitlzania pieniOne o wartoki powyZej 10.000 zlotych, w tym zacktgniqte kredyty i poZyczki oraz
warunki, na jakich zostaly uclzielone (wobec kogo, w zwiEtzku z jaldm zclarzeniem, w jakiej wysokoki):
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Powy-2sze owiaciczenie sktadam wiaclomy(a), i2 na podstawie.art. 233 § 1 Kocleksu karnego za poclanie
nieprawcly lob zatajenie prawcly grozi kara pozbawienia ‘volnoki.
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(miejscowok, data)
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Niewlakiwe
Nie dotyczy dziatalnoki wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzccej, w formic i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy ran nadzorczych spól ciziel ni mieszkaniowych.

6/6

