KOPIA
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, wist^pcjr wojta, sekretamrgmifiy, sltnrbnika giiiiny,Jtierownika-J€d«ostJa-opgaiiizacy^e|
giiHBy,.e9oby zarzqdzojqccj i cztonlm organu zarzqdzaJQecgo gminnq osobq prawnq oraz oooby
wydajqccj-decyzjc adiiiiiTfeii atyjiit; w iiiiicHiu wojta' •
KUJAWSKO-POMORSKl liKZ,\l) ^V0JliW(3D^la
K BydgopsKzy •
ZespW ds. Ochron'y Informacji Niejavvnych

_,dnia

Wplynfto 20t'l -12- 3 1

Uwaga:

(S)

NrZOIN.

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypetnienia ka^ej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naJeiy wpisac ,.nie
dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosd poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowi^zaii do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego maltefisk^ wsp<51nosciq
maj^tkow^

"

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zai^ informacje niejawne dotycz^ce
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nierucbomoici.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),
urodzony(a)

~F

(imtona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

W

(miejsce zatiudnienJa, stanowisko l>Jb lunkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (tj.: Dz. U . z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorz^dzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oswiadczam, i& posiadam wchodz^ce w sWad mafeenskiej wspolnoSci maj^tkowej lub
stanowi^ce mqj majgtek odr?bny:
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Zasoby pienifine:
-

cy

srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:
^y^c7^i^^/

.Z^^^;?^/^:^^

,^^4/^^^

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

iery wartosciowe:
papiery

/f^/

/?/^

ir^z?</j..

^<y^>/7

na kwot?:

n.
1. Dom 0 powierzchni:
tytui prawny:

m^, 0 wartosci:
/^^rrn^^^

yf^,

OQi^

ts^//-^/-^^'"

2. Mieszkanie o powierzchni:

m^, o wartosci:

y?/^^

'jf'^//^

tytui prawny:_
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia:

/yfr

0 wartos'ci:
rodzaj zabudowy:
tytui prawny:
Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

Z^/^/

/ i ? ^ /f

0 wartosci:

tytui prawny:
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m.
Posiadam udzialy w spoikach handlowych - nale±y podac liczb? i emitenta udzialow:

yp//

^/^^^/

^ /
7*

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spiWce:

Z tego tytulu osi^gnqlemC^lam) w r o k u ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiqgn^lem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mafeonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiqzkow
lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

/

7

VI.
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):_

osobiscie

wspolnie z innymi osobami
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Z tego tytuhi osi^gn^iemC^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam

dzialalnosci^

gospodarcz^ lub jestem

przedstawicielem,

pehiomocnikiem

takiej

dzialalnosci (nalezy poda<5 form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

-

osobiscie

•

^

/

wspolnie z innymi osobami.

Z tego tytuhi osi4gn4lem(?}am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vn.
1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

'

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach:

-

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi4gnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
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3. W fundacjach prowadzgcych dzialalnosc gospodarczg:

-

jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn4lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vm.
Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

l€(f^^ ^ Jl^'

^

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nale:^ podad mark?, model i rok produkcji):

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i po:^yczki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

