
c-^ J/̂r/6yy<>7^ cr^r'^yX/
y"/ '- ' (^f

^JfJJ^ O^ ̂ OSWIADCZENIE MAJATKOWE

URZAD SKARBOWY
57-500 BYSTRZYCA KLODZKA

wpt.
dnia 1 2 -07- 2021

I r"-Y":r'^'OMO.OSQBlSCIE. «)j wojta, zastQpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki pr^nlzacyinej gminy,
^  osoby zarzgdzaj^cej i cztonka organu zarzgdzajgcego gminnq osobq prawn^ oraz osoby wydaj^ce]

w imieniu wojta^
s E kr"e t^a''r rX t ' "

Wp)
dnIa' 9 -07- 2021 dnia i y.

(miejscowosc)

Nr .Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana je^t do zgodnego z prawdq, starannego 1 zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do maj^tku odr^bnego i majqtku obj^tego matzehsk^ wspolnokiq
majgtkowq.

4. Oswiadczenie majgtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majgtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W czQki A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoki.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonv(a) w

A.S^y.SzroE.. 2.^EISE/?.6J......SCEE'EE'

/c/:.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko luOlinkcja)

po zapoznaniu sIq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskie] wspolnosci majqtkowej lub stanowigce moj
majqtekodrQbny:

I.

Zasoby pieni^zne:

-srodki pieni^zne zgromadzone vy walucie polskiej- ...:^C^...js^<^..Vrr^. ;

-srodki pieni^zne zgromadzoi^ w walude obpeb.....v,^...7!V.<w«?.....{!^.

- papiery wartosciowe:

na kwot?: 7ZZ..



II.

tytut prawny:1. Dom o powierzchni: m^ o wartosci; ..^
2. Mieszkanie o powierzchni:. m^ o wartosci: tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne: ^ ooo /i

rodzaj gospodarstwa: , oowierzchnia: .n.4L^.O..lf..p.O.
0 wartoki: •

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: -

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i doCno^w wysokoki: ..J:.Z..//.:^.,A.d.M'
4. Inne nieruchomoki: y ^

Yvjarftsci:.: '. d,... ..-. ....

•.^ji

fZ.r:A... .(... .. ̂j/?.d/..

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ 1 emitenta udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi^gnqteml^tam) w roku ubiegtym ^ wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji:

/?jk.. .£2/kii^2r.Zi,

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
..z..

Z tego tytutu osiqgnqtemj^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu -j^aiezyjaodac o^mienia i dat^ nabycia, od kogo:

(;^..../^:/..cxrA.Ac<<.
.. J, .... . f.. 2^.

4^....CZv^. •^••v

O"'
VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci):



VI.

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

-osobikie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forniQ prawnq i przedmiot dziatalnosci);)CI),

- osobiscie

7"'- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgn^tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .<r.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .C.

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:...
W spotdzielniach:

/..12/.C.

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): /f...

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:.

3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarczq:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):



- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy): /

Z tego tytutu osiggnqtem(Qtam) w roku ubiegtym doctiod w wysoko^^..

VIII.

Inne doctiody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoki zarobkowej lub zajQC, z podaniem
kwot uzyskiwanycti z kazdego tytutu:

...rr. '

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoki powyzej 10 000 ztotycti (w przypadku pojazdow mechanicznycti
naiezy podac mark^, model i rok produkcji):

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartoki powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

n.

/J ̂
.. /rwj ."7..

/a.

£j..O^U. O^GJJdr...r!(.Qf6At A • • •

' .̂7£^b.. ^2^



cz^it B

Adres zamieszkania osoby skfadajacej oswiadczeni?

✓ 

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

<2s:Qs::Ssyi...m
(miejscowoid, data) (podpis)

^ Niewfasciwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatalnoki wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




