cześniki, dnia 29 xll 20r4 r.l,

(miejscowość)

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:

1, osoba

2,
3.

4,
5.
6-

składa.iąca ośWiadczenie obowiązana jg§t do zgodnego z prawdą, sta.annego i
zupełnogo wypełnlenia każdei 2 łubryk.
Jeżeti
.poazczególne rubryki nie znajdują w konkrctnym przypadku zasto§owania, naleł
wpisać Jie dotvczv''.
osoba_§kladaiąca oświadczenie obowiązana j6st określićptzynależnośćposzczególnych
składników maiątkowychl dochodóW i zobowiązań ao ń4itłu oarębiego i ńa.iąiłu
obięt€go rnałżeńską wspó|nością majątkową
oświadcz€nie o stanie marątkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
oświadczeni6 o stania majątkowym obejmUje również wierżńetnóści Di;nićżne.
W części A oś]łriadczenia zawańe §ą lhformacie iawne, w cręściB zaśinformacje nieiawne
dotyczące adae6u zamieszkania składaiąGego oświadczenie oraż mieisce' połóżenia
naeruchomości_

czĘŚć A
Ja niżej podpisany(a), Krźysztof Klikicki,
urodzony(a)12 lipca 1982 ., w

(imione i na^li§ko oiaz nażWisko lodowe)

zamościu

szkoł6.. Podstawowa im. Marii Dąbrowskiei W Jarosławcu . nauczyciel; szkoła
Podstawowa W
uzesnlxach - nauczycieli Prrewodniczący Rady Gminy sitno
(miejsce zatrudnienia, stgnowisko lUb f unkcja)

po żapożnaniu s;ę_z. prżepisami ustawy z dnja 8 marca 199o f, o samoźąClzie grrinnvń
-ssł,(Dz

u.. roo,7t"''

Nr 153 poz,
Ęoz 1591 óraz z 2002r,Nr23, poz.22o. ńl62. poz,558 Ni lls, poz
1271.i Nl 214, poz. 1806), zgodnie z an. 24h tą ustawy ośWiadczam, ze pdsiaoań Wchodżące
W
skład małźeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowjące mój majątek od;ębny:
|,^l| 14?,

J'

l.

:T,"ł,,i,,ę,ffi

i'

*iąl"i:*J*łiłi,§i.jlili,iy,*,

iil;;;łi:nłłl":t,'"X',S,';i,]3[?,Ti,T!XŁl'J

2 Mieszkanie

."o"o"*"

o Wartości:nie dotyczy
o powieżchni:nię dotycrym2,

tytuł prawnyinie dotyczy

:iŁT#iii"#ffiiłftjilil,?xTli#3ll§iji,"13,§i],ili,#5il:i:ii."łi#",]i,["J#,i""""

*!*ł,ł:d;lł,*},§{k!3-:ir$ift::,""r.t"*""ltd
4

w

wysokości 19882 zł

lnne nieruchomości:

oowlerzchnla nic dotyczy
o Wanoścl: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

"l; ,*ix6,",lf;*i'I#,,:i*:::*Pl1':i,]"lJ, ji:iji,"i}'l[!"*,";'"Ł"|j""l]|j,l*]"'
il".li'§11"""",u

nie
niż 10 % udziałów W społce:
o"l<iet więksży

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

2.

w
W roku ubieołym dochód

handlowych
posiadam udziały w innych spółkach

il;!iJ".,r*

loku ubiegłym dochód

ld:fli,:::",m,1,**:."1,

wysokości:nie dotycży

udziałów: nie
należy podać licżbę i eńitenta

dotyczy
w
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

'

-

dotyczy

W

Wysokości: nie dotyczy

:'i:i:"ł ,"9J:!i]J:i* ,x"*i""?:"ł:i*

:łffi:ułf,l,*i;ffii'""J:J"'"';Jł,',';-"ioJ'uT'lli,!3l'""#
spółkach handlowych
Posiadam akcje W innych

2,
d&!1go

iytułu o"iągnąłem(ęłam)

,

'uo

"*o*,""

.

"

akcji| nie
naleźy podaó ticzbę i emitenta

w wysokości: nie dotyczy
w roku ubiegłym dochód

ll'i",]#

głłrl*1tłtłęr;łł,5l;ffifixiłlT:{"*d,;ffi

,

, ,, ,
lcl(|L/"'
,

'1',

przedńiot działalności)]nie
Prowadzę działalnoścgospodarcżą (należy podać formę pGWną i
dotyczy
, osobiście nie

dotyczy

Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym przychód

i

dochód w wysokości:nie dotyczy

jestem pEedstawjc e]em,_pełnomocnikiem takiej
,
p131yną i przedm|ot dziala|noścl):nie ootyczy

2- zalządzam działalnościągo§podarczą lub
dzlaialroścl (na,eży pod""

16-1,1ę

- osobiście nie dotyczy
Wspólnie z innymiosobami nie dotyczy

-

nie
Z tego tyiułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieglym dochód W Wysokości:

dotycży

Vll.
W soółkacI1 hand|owvc'1 lralwa siedziba soeklr, nie dotyczy
]esten cz|o-klen zaząou (od kledy), nie doiyczy
ieśtem czloĘKie4. laov naozolczel (od k:edy) nie dotyczy
k,eoY, nie dotyczy
]estem człorklem homisj' lewl7yjnel lod

nie dotycży
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W.okLl ubiegłym doctród Wwysokości:

Vlll.

zarobkowej lub zajęć, z podaniem
inne uocr,oay oslągane z tytułu zatrudn!enia lub innej działalności
praca
kwot lzyskiwanych z kazdego tytułu: około 68000 zł 48,15

żl - dopłaty bezpośredni€,

,1ł.
\-{_

lx.
składnikimienłaruchomegoowańościpowyŹej1o'oooŻł(Wprzypadkupo]azdóWmechanicznYch
na|eży podać ma*ę, mode| i rok prod!kcji):

Volkswagen Pas§at 2002

I
olaz
zaoawlazal,a pien,eżne o Wanoścpowy7e. 10o00 zł W lym zaclagnięte, kredyty oazyczk
vv}so|,osci),
wlakiel
zdarże"ieT
z
w
żwazl,w
ioso
)ań|rl
i,,""ii.'l]'* 1"l,J" J"iir]v ,oi oi" riuooÓ"
"
nie dotyczy

t a,

(

ltlj

Powvższó oświadczenie składam świadomy(a), ż na podstawie arl,233 §'l Kodeksu karnego
za pódanie nieprawdy lUb zatajenie prawdy gfozi kań pozbawienia wolności,

UcĄ"iL;

it

Ytt to

iu u

