
uRzAD GMINY STARYTARG

oswranczENlE MAJ,TTKOWE wptvnqrodnia .
fi:-'fid:"Ir[i6

N r...................... podpis

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarz4ilzaj4cej i czlonka organu zatz4dzai4cego gminn4

oson4 prawna oraz oioby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1

Waplewo Wielkie, dnia 10.04.2018 r.

Uwaga:

l. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqz^nu jest do zgodnego z prawd4,

starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania , naleiy wpisa6 ..nie dotJrczy".

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5li6 przynaleino56

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiry'artt

do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malieisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5. Oswiadczenie maj4tkowe obej muje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za5

informacje niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego

oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo5ci-

CZ4SC A

Ja, nizej podpisany Pawel Kaszyfrski
(imiona i rnzwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonylO kwietnia 1954 r w Janowcu Welkopolskim

IJrz4d Gminy Stary Targ, Sekretarz Gminy
(miejsce zatrudnienia , starowisko lub firnkcja)



po zapoznamiu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu

pro-ubr"tia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz'U

) zonr., poz. 1393) or* ,rJtu*y z dnii &marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz.U.

z 2017r.,-poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz4ce

w sklad -ulZ"R*ti.j'wspolnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny :

L

Zasoby pienig2ne :

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej ."nie dotyczy":

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej : ..nie dotyczy"
- papiery wartoSciowe : . .'nie dotyczy"

tr.

1. Dom o powierzchni ..nie doryczytt m 2, O WartOSCi ..nie dotyczy"

tytul prawny : ..nie dotyczy"

2. Mieszkanie o powierzchni .74 m 2, o wartosci 45000 zl

tytul prawny : wsPolwlasno66

3. Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa : ..nie dotyczyo'
powierzchnia : ..nie dotyczy"
o warto6ci : ..nie dotyczy"
rodzaj zabudowy : ..nie dotyczy"
tytul prawny : ..nie dotyczy"

Ztegotyhrlu osi4gn4lem w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci :

..nie dofczy"
4. Inne nieruchomo6ci :

powierzchnia : ..nie dotyczy"
o warto6ci : ..nie dotyczy"
tytul prawny : ..nie doQIczY".

m.

posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6w :

..nie dotyczy"

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 Yotdzia*'6w w spolce . ..nie dotyczy"

ZtegiIyfirtu osi4gn'4lem roku ubieglym doch6d w wysoko6ci : ..nie dotyczy"

rv.



Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta akcji :
..nie dotJrczy"
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10 % akcji w spolce :
..nie dotJrczyo'

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci : ..nie dotyczy"

V.

Nabylem nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zvvi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegil,o zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo: ..nie dotvczy"

VI.

1. Prowadzg dzialalno66 gospodarcz4 2 (nalezy podad formg prawn4 i przedmiot
dzialalnoSci) : ..nie dotvczy"
- osobiScie ..nie dotyczy"
- wsp6lnie z innymi osobami ..nie dotJrczy'o
Z tego tytulu osi4gn4lem (Elam) w roku ubieglym przychod i dochod
w wysoko6ci : ..nie do8czy"

2. Zarz4dzan dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnofci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci ) : ..nie
dotJiczy"
- osobi6cie ..nie dotJrczy"
- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tytulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci : nie dohrczy"

VIL

l. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) : ..nie dotJrczy"
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) : ..nie dotyczy"
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) ..nie dofczy"

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..nie dotyczy"

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokoSci .
2. W spotdzielniach :

- jestem czlonkiem zarz4du (odkiedy) : ..nie dotyczy"

- jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy) : ..nie dotyczyo'

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..nie dotyczy"
Z tego tytutu osi4gn4lem w roku ubiegtym dochod w wysoko5ci : ..nie dotyczy"

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4 .
..nie dotyczytt



- jestem czlonkiem zarz1dt (od kiedy) : ..nie dotyczy"...
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ..nie doQtc4r"

..nie dotyczytt
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ..nie dotyczy"

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci : ..nie dotyczy"
VItr.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytulu :
.umowa o praca

DL

95436.48 zl

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych ( w pr4rpadku pojazdow
mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji) :
chevroletAveo 1248 cm3 rok produkcji2O12 20 000,00 zl
skoda octavia rok prod. 2008 10 000,00 zl wspolwlasnoSi

X.

Zoboti4zania pienigzne o warto6ci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i poiryczl,t oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokofci) . ..nie dotyey"

cz4sc B

Adres zamieszkania osoby skladaj4cej oSwiadczenie
82-410 Stary Targ

Miejsce polozenia nieruchomo6ci wymienionych w punkcie II czg$ci A (adres) .

1. ..nie dotjrczy"

a -
L .

3. ..nie do8czyt'

4. ."nie dotyczy"



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy (a), iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.
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Niewla$ciwe skre6li6.
Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej i
ztNrerzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

q


