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(mjejscołość) (dnia)

UwAGAI
], osoba składająca oś\yiadczenie obowiązrnajest do zgodnego z prawdą, starannego i Zupełnego wypełnienia

kazde] Z rubryk,
2, Jcżcli posżczegó lne lubryki nie znaj duj ą \ konkrefi ym prz}padku zastosowania, naleź) !\ p isJc ., n ie

3, osOba składająca oślviadczenje obo!viązanaJeSt określjć przynalcżność poszcze8ó]nych skladników
n]ająn(ow}ch dochodów i zoborviązań do najątku odlębneeo i mlrjątku objętego malźeńską §spóhością
n]ająd(ową,

4, oświadcżcn]e majątkowe dot}czy nrajątku ,V kraju i za granicą,
5, oświadcżenie majątkoWe obejmuje również wieIZ}lehości pieniężle,
6, w części A oświadczenia zawańe są informacjejawne, W części B Zaś inlbrmacje nieja\ł,ne dot}czące adresu

Zalniesżka.ia składaiacego oślvjadczenie oraz ntjeisca po}ożenia nieruchomości,

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a), Teresa staśkiervicz rod.Paprocki
(imiona inazwi§ko oraz nazlvisko rodowe)

urodzony(a) 03 krvictnia 1960 rolru łv Grodźcu

Urząd Gmin_Y rv Grodźcu - lderownik lleferatu Sprłw Oblrvatelskich
(iniejsce Zairudnienia, Stanowisko lub lnnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997 r, o ogmniczenirL prowadzenia dżia]alności

gospodarczej przez osoby pełniące fulrkcje publiczne (Dz, U, Nr l06, poz, 679, Z 1998 r, Nr 113. poz, 715 i

Nl l62, poz, 1126, z L999 l. Nr 49, poż, 483. Z 2000 l, Nr 26, paz.306 oraz z2002 r, Nr ] ]3, poz. 984 i Nr

214, poz, 1806) ofaz Llsta[ry Z dnia 8 marca 1990 r, o samorżądzie gminnym (Dz, U, Z 200L l, Nr l42. poz,

l59l oLażZ2t)0żr, Nr 23, poz,220, Nr 62. poz,558, Nr 113,poz,98,ł,Nr l53. poz, ]27l iNr2],l. poz.

l806). Zgodnie z at, 24h tej usta\\,y oś\\,iadczam, że posiadam wchodzące w skład malźeńskiej \rspó]ności

ma]ątkowej lub stanowiące nlój nlaja]ek odrębn},:

I. Zasoby pieniężne:
śr,odki pienięzne zgromadzone l, rvalucie polskiej : 4.000 PLN

środki pienięźne zgronadzone rł,ł,alucie obcej: nie dotyczy
papier1, rvarlościorve; nie dotycą

30.0,1.20l5 r.
(dnia)



ll.Dom o porł,ierzchni: 1,15 m2, o rvartości: 280 tys,Zł lytuł pra\i,nyi 1vlasność

N,lieszkalie o po\],,icrzchni: nic doĘczy nrr, o wańości; nie dotyczy ,t}luł pra\\,1,1,v|nie

dot}-'cz,Y

1. Gospodarshro lolne: rodzaj gospodarstu,a;nie do§czy,

polvierzchnialnie do§czy
o \łafiości: nie dot"Yczy rodzaj Zabu.lou,,!: nie doĘcz},

§tuł pra\rnvI nie dotyczy
Z tego tytułu osiagnąłen(ęłanr) w roku ubiegłym prz_Ychód i dochód \1 wysokoścj; ni€ dotJ,cz_Y

2. Iine nięruchomości: powiqzchnia:działkł pod budynkani-

0,898 ha

o warlości| 30 tys.zl
tytuł pla$,ny: własność

L
Posiadam rrdziały rv spółkach hantliorł,vch - należ,v podać liczbę i enitenta udziałów nie

posiadan udzia}y te stirnorvią pakiet rviększ} niż ]0% udziałórv W spółce: nie doĘvczy

Z tego t}tułu osia$ląłcm(ęłan) rł,roL<u ubiegłym doclród rł wysokości: nie dotyczy"

lv.
Posiadan akoje rv spółkach handlorłych - nalęży podać liczbę i emitenta akcjiI nie posiżdam

akcje le stanowią pakiet $,iększy niż 10% akcji u,spółcc; nie dotyczy

Z tego t_\.tułu osiągnąłcnr(ę}am) rł roku ubieglym dochód !r \łJsokościI nie dotycz"v

Nab_,-łem(am) (nabył mój małżonek, z rł1,ląozeniem mienia przynalehcgo do jego maiątku

odrębnego) od Skarbu Pańs|wa. innej państwo$,ei osob_Y pIaNnej, jędnostek samorządtl

lcq.toria]nego, ich zwipkórr,lub od komunalnej osoby plar\nej następującc mienie, którc

pocllcgało zbyciu w dlodze plzetargu - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: , , , , , , , , ,

nic dotyczy



vI.
1 , Prowadzę działalność gospodarcząt2l (nalęży podać iornrę prawną i przedmiot działalności): , ", " ",

,,....,,,.,,nie prowadzę

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobani nie dotyczy

Z tęgo t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychócl i dochód w wysokoścl:

nie dotyczy

2. Zarządzan dzińalrLością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i pźedmiot działalności)|

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąlem(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """ """"""""""""
nie dotyczy

vII.
l, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) nie dotyczy

jestem cżlonkiem zarżądu (od kiedy)|nie jestem

,Jes

tem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie jestem

jestem człoŃiem komisji reB,izyjnej (od kiedy) nie je§tem

Z tego t}.tuh osiągnąłem(ęłarr-r) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2, W spóldzielniach: nie dofyczy

jestem czlonkięm zalządu (od kiedy):nie jestem

jesten człoŃiem rady nadzorcze;t3] 1od ki"dy)|nie jest€m

jestern członkiem komisji rerłizyjnej (od kiedy):nie je§tem



Z tego tytułu osiągnąłenl(ęlirm) w roku ubiegłl,m dochód rv ł,ysokościI nic do§czy

/ J, \tr l ll .rr.jrc'l p-ur"aJzac;ch ozi:ll:llnosc;o5podaI(l?: nie dorycz.

jestem członL(iem żarządu (od kiedy):nie jestem

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kied}r):nie jestem

jestem czlonkiem komisji rerłizl.jncj (od kiedy)|nie je§tem

l tcgo tytulu osiągnąlem(łan) ł, roku ubicgłl,rn dochód u,lł,rsokości: nic doĘczy

VIII. tnnc dochody osiągane z tytułu zatludnięnia lub inncj działalności zarobkorł,ej 1ub zajęć, z

podanieni kwot uzyskiwan,vch Z każdego t}tulu: ..,,, -,,.,..,.,,.,.,,

umo\rll o prncę - 70.1ł3,72 PLN
unrorva zlecenie - 635.17 PLN

IX. Sk}adniki mieria nrchon]ego o \vartości pol1żei l0 000 złotych (w przypadku pojazdó$,

mcchanjcżnych naIeżv podać markę, nodcl irok plodukcji)|

sanrochód osobowY Mcrccdes 200 - rok produkcji 1994

X. Zoborviązania picnięzne o $,irrtości po\Ę-żej 10 000 Zło|ych, \v tym zaciągnięte kred,vty i
poż_!czki oru \ranurki, najakiclr zostały udzielone (wobec kogo, lv zrviązku zjakim zdarzeniern. t
ja](ie] §},sokości):

kled]-t hipoteczny żaciągnięty tY 2005 roku lr BGŹ fl, Koninie , 33 Ą §.cHF/franki
szrvajcarskie/ na 20 lat ,na renront i modernizację budynku mieszkalnego, pozostało do spla§
16.528.00 CHF.



Po\łyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie alt. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podalie nieprawd1 lub zataienie prarłd1 grozi kara pozbarłienia wolności, 

l

Crod7iec J0.04.20l5 r. , l l
{m el5cowoćc. dd|,1l ,e",lól,,'/

|ll\,e$lJ-!ls<.^Jes1,1, --J
l2l Nie dot}czy działalności w},twóIczej w roliictwie w zal$esje produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ]

zak.esie gospodai§twa rodziinego,
13| Nie doryczy rad nadzorczych spółdzjelni mieszkaniowych,


