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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenieobowiqzanajest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia ka2dejz rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2ywpisa6 ..nie dotvczv,,.
3. Osoba skladajqca o5wiadczenieobowiqzanajest okre6lid przynaletno56 poszczeg6lnychskladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mat2efiskqwsp6lno5ciq majqtkow4.
4. O5wiadczeniemajqtkowedotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O5wiadczeniemajqtkoweobejmuje r6wnie2wierzytelno5cipienig2ne.
6. W czgSciA o6wiadczeniazawarte sq informacjejawne, w czg5ci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkaniaskladaj4cegoo5wiadczenieoraz miejsca polotenia nieruchomo5ci.

czEse
A
PawelKaszyriski,
Ja, nizejpodpisany(a),
(imionai nazwiskooraznazwiskorodowe)

10.04.1954
w JanowcuWielkopolskim
urodzony(a)
Urz4dGminyStaryTarg- - SekretarzGminy

(miejsce
zatrudnienia,
lubfunkcja)
stanowisko

po zapoznaniusiq z przepisamiustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzeniadzialalno6cigospodarczejprzez osoby pelniqcefunkcjepubliczne(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,
poz.1126,z 1999r. Nr 49, po2.483,22000r. Nr26, poz.306 orazz20O2r.Nr 113,poz.984i Nr 214,po2.1806)
oraz
ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdziegminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),zgodniez art. 24h tej ustawy
o6wiadczam,2e posiadam wchodzAcew sklad mal2efskiej wsp6lnoScimajqtkowejlub stanowiqcem6j majatek
odrqbny:

t.
Zasobypieniqzne:
- Srodkipieniqznegromadzone
w waluciepolskiej:niedotyczy
- Srodkipieniq2ne
gromadzone
w walucieobcej:nie dotyczy
- papierywarto5ciowe:
niedotyczy
na kwotq:nie dotyczy
il.
1 . Domo powierzchni:
nie dotyczym2,o wartosci:0 tytulprawny:0

m2,o warto6ci:40000zl tytulprawny:-wsp6hdasno56
2 . Mieszkanie
o powierzchni'.74
rolne:
3. Gospodarstwo
rodzajgospodarstwa:
nie dotyczy,powierzchnia:
niedotyczy
o warto6ci:nie dotyczy
rodzajzabudowy:--nie dotyczy--tytul prawny:----nie dotyczy--w rokuubieglympzych6d i doch6dw wysoko6ci:nie dotyczy
Z tegotytutuosiqgn4lem(qlam)

I

t

4. Innenieruchomo6ci:
powierzchnia:
niedotyczy
o wartoSci:
niedotyczy
tytulprawny:nie dotyczy
ilt.
- nalezypoda6liczbqi emitentaudzial6w:
Posiadamudzialyw sp6lkachhandlowych
niedotyczy
udzialyte stanowiqpakietwiqkszyni210o/o
udzial6ww spolce:niedotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:niedotyczy

tv.
- nalezypoda6liczbqi emitentaakcji:
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych
niedotyczy
akcjete stanowiqpakietwiqkszyni210o/o
akcjiw sp6lce:niedotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(glam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:niedotyczy
V.
(nabylm6j malzonek,z wylqczeniemmieniaprzynaleznego
Nabylem(am)
do jego majqtkuodrqbnego)od Skarbu Pafistwa,innej paristwowejosoby prawnej,jednosteksamorzqduterytorialnego,
ich ztriqzk6wlub od komunalnejosoby prawnejnastqpuj4cemienie,kt6re podlegalozbyciuw drodzeprzetargu- nale2ypodai opis
mieniai datqnabycia,
od kogo:niedotyczy

vt.
gospodarczq2
1. Prowadzqdzialalno56
(nale2ypoda6formqprawnEi przedmiotdzialalno6ci):
niedotyczy
- osobi6cieniedotyczy
-

wsp6lnie
z innymiosobami
niedotyczy

Z tegotytuluosiqgnqtem(qtam)
w rokuubieglymprzych6di doch6dw wysoko5ci:
nie dotyczy
2. ZarzqdzamdzialalnoSciqgospodarczqlub jestem przedstawicielem,
pelnomocnikiemtakiej dzialalno6ci
(nale2ypodai formqprawnqi przedmiotdzialalno6ci):
niedotyczy
-

osobi6cienie dotyczy

-

wsp6lnie
z innymiosobaminiedotyczy

Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:niedotyczy
vil.
1.W sp6tkachhandlowych
(nazwa,siedzibasp6lki):niedotyczy
- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):niedotyczy
- jestemczfonkiemradynadzorczej
(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):niedotyczy
Z tegotytuluosiqgn4lem(qlam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:nie dotyczy
2. W spoldzielniach:
nie dotyczy
- jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemradynadzorczel3
(od kiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej
(od kiedy):niedotyczy
Ztego tytuluosiqgnqtem(qlam)
w rokuubieglymdoch6dw wyrsoko6ci:
niedotyczy

3. W fundacjachprowadzqcychdzialatno66
gospodarcz4
nie dotyczy
- jestemczlonkiem
zarzqdu(odkiedy):nie dotyczy
- jestemczlonkiem
rady nadzorczej(odkiedy):nie
dotyczy
- jestemczlonkiem
komisjirewizyjnej(odkiedy):nie
dotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
w roku ubiegtymdoch6dw wpoko.ci:

nie dotyczy
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czEs6B

=Adreszamieszkaniaosobyskladajqcej
oswiadczenie
Miejscepolozenianieruchomo*ciwymienionych
w punkcie, czq.ciA (adres):
1. niedotvczy
:
2.
3. nie dotyczy
4. nie dotyczyo
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'] Nie
dotyczydzialalnosciwytw6rczejw rolnictwiew zakresieprodukcji
roslinneji zwiezqcej,w formiei zakesie gospodar. stwarodzinnego.
" Nie dotyczyrad nadzorczych
sp6Ndzietni
mieszkaniowych.

