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OSWITCZENIE MAJATKOWE

i.7
w6jtazastvpervVOjta';'Veltittail
agfiiiilly, skarbnika gniiny, kierovvnika jednostki organizacyjnej
gminOgar-ZaftqdZajifiq'sreitaWorganu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawn q oraz osoby
wydajqeej decyzje administracyjne w imieniu wOjta l
Szamocin, dnia

24.,,ve/

13waga:
1. Osoba skladajqea o§wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego
wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeiell poszezegolne rubryki ale znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae „nie
do-tyczy".
3. Osoba skladajqea ogwiadezenie obowiqzana jest okrali6 przynaleino§d poszezegolnych skladnikOw
rnajqtkowych, doehodOw i Zobowiqzaft do majqtku adrtbnego i majqtku objyego malienskq wspolnokiq
rnajqtkowq.
4. Ogwiadczenie majqtkowe dotyezy majqtku w kraju i za granieq.
5. Ogwiadezenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelno§ei pieniOne.
6. NV eztAci A o§wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w ezcki B zaS. informacje niejawne dotyczqee
adresu zamieszkania skladajqeego o§wiadczenie oraz miejsea poloienia nieruebornogei.
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Ja, niiej podpisany(a),

urodzony(a)

73, of.

(ilitiona 1 azWisko oraz nazWisko ro owe)
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(rmejsee zatrudruenta, stanowisko tub Junkie)

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialainoki gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z
p6Z. n. zrn.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzardzie gminnym (Dz. U. z2013 r., poz. 594 z
p62. n. zm .), zgodnie z art. 2411 tej ustawy ogwiadczarn, 2e posiadarn wchodzqce w sklad malZetiskiej
vvspOlnogei majqtkowej lub stanowiftee maj majatek odrcbny:
I. Zasoby pienicine:
grodki pienic2ne zgrornadzone w walucie polskiej:

/AV

grodki pienie2ne zgromadzone w walucie, obcej:
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papiery wartogciowe:

na kwotq:

IL
1. Dom o powierzchni:
tytut prawny:
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wartogci:
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• 2. Mieszkanie o powierzchni:
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m 2 , o wattage':
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tytut prawny:
3. Gospodarstwo role:
rodzaj gospodarstwa: me

ti e27'474,.

powierzchnia:

o wartogci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytulu osiagna,tern(clam) w roku ubieglyro przychod i dochOd w wysokogci:
4. Inne nieruchomoki:
powierzchnia:

o wart0g0i: (942a
trut prawny:
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Posiadam udzialy w spolkach handlowych nalety poda6 liczbc i ernitenta udzialOw:

/-7( re
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udzialy te stanowigpakiet wiekszy ni.2 10% udzialow w spoke:

Z tego tytutu asiagnatem(elarn) w roku ubieglym dochod w wysokogci:
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Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalety podaa liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowikpakiet widcszy nit 10% akcji w spoice:

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

V.
Nabylern(am) (nabyt rnój maltonek, z wylkczeniem mienia przynaletnego do jego majktku odrqbnego)
od Skarbu Panstwa, innej palistwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwikzkOw
lob od komunalnej osoby prawnej nastcpujace mienie, lctore podlegalo zbyciu w drodze przetargu nalety poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:
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VI.
1. Prowadzc dzialalnok gospodarcze (nalety poda6 form q prawnki przedmiot dzialalnoki):

- osobikie

- wspolnie z innymi osobami

Z tog° tytulu osiagriklem(qtam) w roku. ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

2. Zarzkdzarn dzialalnokik gospodarcza t lob jestem przedstawicielem, pelnornocnikiern takiej
dziatalnaci (nalety poda6 forrnç. prawnki przechniot dzialalnoki):
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- osobikie

wspOlnie z innymi osobami

Z tego tylulu osikgna1em(glam) w roku ubieglym dochad w wysokoki:

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

47;62

- jestem czlonkiem zarzftdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem ezIonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiagna1ern(q1am) w roku ubieglym dochod w wysokoS"ei:
2. W spoldzielniaeh:

yel(c/

- jestem ezlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem ezIonkiem rady nadzorezej 3 (od kiedy):

- jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kieciy):

Z tego tytutu osiagnELlem(elam) w roku ubieglym doebod w wysokogei:

3. W fundaejach prowadz4cych dzialainoge gospodarezk:
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jestem czionlci ern zarzadu (od kiedy):

jestern czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnal-em(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

VIII.
Tone dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoki zarobkowej lub zajca, z podaniem
kwot uzyskiwanych z katdego tytulu:
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Skladniki mienia ruchomego o wartoki powytej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naleZy poda6 mark, model i rok produkcji).:
s26.7
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X. •
Zobowiazania pieniqtne o wartoki ,powytej .10.000 zlotych, w tym zaciggniqte kredyty i potyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
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CZW- B

Powytsze o§wiadczenie skladam Swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.
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2'7 &IX(miejscowoga,
data)

Niewlakiwe skre§lia.
Nie dotyczy dzialalnoki wytworczej w rolnictwie w zalcresie
produkcji roglinnej i zwierzqcej, w fonnie i zalcresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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