t]oWIADCZENIE MAJATKOWE
w6jta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajqcej i czlonka organu zarzqdzaj4cego gminn4 osob4 prawn4
oraz osoby wydajgcej decyzje administracyjne w imieniu wOjta l
Szamocin., dnia 24.11.2014 r.
(miejscowoga)

Uwaga:
1. Osoba skladajkca o§wiadczenie obowikzana jest do zgodnego z prawdk, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2e1i poszczegolne rubryki the znajdujk w konkretnym przypadku zastosowania, nal&y wpisaa
"nie dotyczy".
3. Osoba sIdadajgca o§wiadczenie obowikzana jest okreSlio przyna1e2no§O poszczegOlnych skladnikOw
majktkowych, dochodow i zobowikzan do majEttku odrgbnego i majfttku objqtego ma12enskk
wspolno kik majktkowft.
4. 0§wiadczenie majktkowe dotyczy majktku w kraju i za granick.
5. 0§wiadczenie majktkowe obejmuje rownie2 wierzytelnoki pieniq2ne.
6. W czqki A oAwiadczenia zawarte skinfolmacje jawne, w czOci B za inforniacje niejawne dotyczkce
adresu zamieszkania skladajkcego o§wiadczenie oraz miejsca pololenia nieruchomoki.

CZKSt A
Ja, ni2ej podpisany(a),

Maciej

Waldemar Nowak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

11.12.1974 w Szamocinie
Urzqd Miasta i Gminy Szamocin —Pl. Wolnaci 19, 64-820 Szamocin
Sekretarz Mista i Gminy / Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznatilu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoAci 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
08 marca 1990 r. o samorzqdzie gmlimym (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 ogwiadczam, ie posiadam
wchodzqce w skiad maliefiskiej wspolnaci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrebny:

I.
Zasoby pieniqZne:
- Arodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- grodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartokiowe: nie dotyczy
na kwotg

1. Dorn o powierzchni: 100 m 2, o wartoki: 200.000 zi
tytut prawny: wspolnota majqtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: 62 m2, o wartoki: 186.000 zt.
tytul prawny: spoldzielcze - wlasno§ciowe
3. Gospodarstwo role:
rodzaj gospodarstwa: hodowlane, powierzchnia: 1.0125 ha
o wartoki: 25.000 z1
rodzaj zabudowy: budynek stodoly
tytut prawny: wspolnota majqtkowa
Z tego tytutu osiagnklem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki: nie dotyczy
4. 1nne nieruchomoki:
powierzchnia: 900 m2
o wartoki: nie dotyczy
tytut prawny: dzieriawa z zasobow gminnych

III.
Posiadam udziaty w spolkach handlowych - na1e2y poda6 liczbq i emitenta udzialow:
Nie dot-yczy
udzialy te stanowia pakiet wiqkszy ni2 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiagnklem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - na1e2y poda6 liczbq i emitenta akcji:
Nie dotyczy
akcje te stanowikpakiet wiqkszy ni2 10% akcji w spolce:

Z tego tytutu osiagnklem(eam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

V.
Nabylem(am) (nabyt moj malZonek, z wytkczeniem mienia przynaleZnego do j ego majktku odrqbnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzkdu terytorialnego, ich zwikzkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podae opis mienia i date
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzq dzialalnok gospodarcae (naley poda6 form q prawnft i przedmiot dzialalnoki):

Nie dotyczy
- osobikie
- wspolnie z Munn osobami
Z tego tytulu oshigmtlem(eam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoki:

2. Zaraidzam dzialalnokia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoki
(naleZy poda6 fon-np. prawnar i przedmiot dzialalnoki):

Nie dotyczy
- osobikie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiggnftlem(eam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:

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

- jestem czlonkiem zarzftdu (ad kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy):
Z tego tytulu osiqgnailem(glam) w rolcu ubieglym dochod w wysokoki:
2. W spoldzielniach:

Nie dotyczy
- jestem czIonkiem zarzadu (ad kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (ad Iciedy):
- jestem czIonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy):
Z tego tytulu osiqgnftlem(cIam) w roku ubieglym dochod w wysokoki:
3. W fundacjach prowadateych dzialalnok gospodarcat:

Nie dotyczy
- jestem czlonkiem zaraidu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(q1am) w roku ubieglym dochod w wysoko§ci:

VIII.
lime dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoAci zarobkowej lub zajqe, z podaniem lcwot
uzyskiwanych z kaalego tytulu:
Emerytura — 22.207,32 zt
Z tytulu umowy o pracc — 88.979,56 z1
Umowa — o dzielo / zlecenie — 1.568 zl
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoki powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naley podae mark, model i rok produkcji): nie dotyczy
X.
Zobowiftzania pienine o wartoki powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciagniqte lcredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiftzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):

kredyt hipoteczny, PKO BP, zakup i remont domu, 15 tat, 63.400 zl zaciagnietego kredytu,
kredyt gotowkowy, PKO BP, potrzeby bieive, 5 tat, 30.000 zl udzielonego kredytu
pokyczka gotowkowa SKOK, potrzeby bieiace, 3 lata, 23.000 udzielonej poiyczki,
kredyt odnawialny, PKO BP, potrzeby bie2qce, 15.000 zi udzielonego kredytu

B

Powysze ogwiadczethe skladam §wiadomy(a), i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie theprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno§ci.

2
(miejscowo§e, data)

zo/4
#odpis)

Niewlakiwe skre§lie.
Nie dotyczy dzialalnoAci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roAlinnej i zwierzqcej, w
fonnie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldziehn mieszkathowych.
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