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Szamocin, dma 'cif)/

Uwaga:
1. Osoba skladajqca ogwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeieli poszczegOlne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosovvania, naleiy wpisae „nie
dotyczv".
3. Osoba skladajqca ogwiadczenie obowiqzana jest okreglie przynaleinoge poszczegolnych skladnikow
majqtkovvych, dochodow i zobowiqzati do majqtku odrcbnego i majqtku objctego malieriskq wspolnogciq
majqtkowq.
4. Ogwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Ogwiadczenie majqtkowe obejmuje roWthei wierzytelnoSci pienicine.
6. W czegci A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czcgci B zag informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego ogwiadczenie-orai miejsca poloZ'enia nieruchomoki:

CZ1SC A
Ja, ni2ej podpisany(a), 10,66

(imiona ,Iyazwisko oraz nazwisko rodowe)

rt/.-tcrebt-ei,

urodzony(a)
0

d-Z7

) cc,/ ( cp

7/2/7C/_.1

II

n/-(

czr? e-)
1
7

(nuejsce zatrudmema, stanowisko tub tunkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o oganiezeniu prowadzenia
dzialalnogci 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 samorzadzie 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. 241i tej ustawy oSwiadczam, e posiadam wchodzace
w sklad mahenskiej wspolnoSci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I. Zasoby pienicine:
- Arodki pienine zgromadzone w walucie polskiej: (17

§rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

1/6

papiery wartokiowe:

na kwotq:
IL
f ; m2, warto§ci:

1. Dorn o powierzchni:
tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzcluu:•

(3

( 1

m2 ,

0

WartOgel:

9,

77(:_1 ‘ C.3,

tytul prawny: /,r-U 6/7/0i
3. Gospodarstwo role:

/1„-(r

rodzaj gospodarstwa: C

' 27

powierzchnia:

/L-7,

o wartoki:
rodzaj zabudowy:
iA/ -p, re /

tyti prawny:

(,.:0

Z tego tytulu osiagnftlem(eam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

4. June nieruchomoki:
powierzchnia:

P7-fC2:1(7.430-

0/ 0

o wartoAci:

tytul prawny:

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleZy podae liczbq i emitenta udzialow:
(1)7i-e

/
udzialy te stanowiftpakiet wiqkszy niZ 10% udzialow w spoke: ('27 C

h
oó2
,/

Z tego tytulu osiagnalem(c .lam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: //7(re Cf,451,,r2t„

/ (1)
2/6

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

ar,:47 (7)

72m

akcje te stanowikpakiet wickszy ni2 10% akcji w spoke:

(27:7)C ro.cyzi-

Z tego tytutu osikgnqjem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:4)(7e. (1,-6,(ct

V.
Nabylem(am) (nabyl moj ma12onek, z wylkczeniem mienia przynaleZnego do jego majfttku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzkdu terytorialnego, ich zwiftzkow
lub od komunalnej osoby prawnej nastepujkce nrienie, ktore podlegako zbyciu w drodZe przetargu naleZy poda6 opis mienia i date_ nabycia, od kogo:

e

VI.
1. Prowadze dzialalnok gospodarcze (naleZy poda6 fonnq prawn k i przedmiot dzialalnoki):

C/69t/(1,

-

osobikie 4'2/7

-

wspolthe z innymi osobami

/

M (1-If

Z tego tytulu osikgnklem(e1am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

2. Zarzkdzam dzialalnokik gospodarczk lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoki (na1e2y poda6 fonngprawnki przedmiot dzialalnoki):

7)

3/6

(2/(&,6-.1(%a--)

-

osobiScie M(-) e

-

wspolnie z innymi osobami

/

,

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

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): /11

- jestem czionkiem zarzftclu (od kiedy):

7/ • -12 C'

ii e

/

-

jestem czIonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /(-4

CYOAC,

7/

Z tego tytulu osiagnalem(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoki: ///t ,1C_ C.(

2. W spoidzielniach: 44 41 'e

- jestem czionkiem zarzftdu (od kiedy): 4 1/ '

-

C42t:,
/

jestem czloniciem rady nadzorczej 3 (od lciedy):

C2(-404C,Z,

0
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 4'r1

Z tego tytulu osiagnajem(q1am) w rolni ubieglym dochod w wysokoki: /7")(1 -C Ctate/

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnok" gospodarczft:

t7

4/6

-

jestem czlonkiem zarzaclu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od lciedy): 71Th

060-t2;

- je.stem czlonldem komisji rewizyjnej (od Idedy): 47.(re_

'

Z tego tytulu osiqgnakem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoki: 41 ,cic

VIII.
June dochody osiagane z tytuli zatrudnienia lub hmej dzialalnoki zarobkowej lub zajc6, z podaniem
kwot uzysldwanych z ka2dego tytulu:

(• I' Cr) V,,<212)

t4inCI010C/242/Ut•
,
k1

S oJU-]

a

/0/

e,

oicqt--->no
d(7)17)i-e

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podae mark e„ model i rok produkcji):

010A

X.
Zobowiazania pienk2ne o wartoki powy2ej 10.000 zlot -ych, w tym zaciagniqte kredyty i poZyczki oraz
warunlci, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiftzku z jaldm zdarzeniem, w jakiej wysoko§ci):
z

5/6

PowyZsze (Awiadczenie skladam wiadomy(a), i na podstawie art: 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Cr

i

f

(miejscowok, data)

Oi
(podpis)

/

Niel,vlakiwe
Nie dotyczy dzialalno§ci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji rolinnej i zwierzqcej, w fomaie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
I

2
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