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losoby wydającej decyzje ministracyjne w imieniu wójta za rok2013

23.04.2014 r.
(dnia)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypeŁrienia

każdej zrubryk.
2. IeżeliPoszczególne rubryki nie znĄdująw konkretnym prąlpadlłlzastosowania , należy wpisać ,,nie

doĘczy".
3. Osoba składającaoświadczenie obowiązanajest określić przynależnośćposzczególnych składników

majątkowYch, dochodów izobowiązańdo majątku odrębnego i majątku objętegó małzeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w cŹęści i} zaś informacje niejar,vne doĘcząceadresu

zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niZej podpisany(a), Teresa Staśkiewicz rod.Paprocka
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 03kwietnia1,960 roku w Grodźcu

urząd Gminy w Grodźcu - z-cakierownika urzędu stanu cywilnego
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po Za9oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gosPodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz, 7 15 i
Nr162,Poz.1126,z1999r,Nr49,poz.483,z2000r,Nr26, poz,306orazz2002r.Nr1l3,poz.984iNr
2l4,Poz.1806) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z200I r.Nr I42,poz.
759l oraz z2O0Ż r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984,Nr 153, poz. 127l iNr 2I4, poz.
1806), zgodnie z art. Ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiaQam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej : 2.000 PLN

środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe: nie dotyczy
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II.Dom o powierzchni: 145 m2, o wartości: 280 Ęs.złtytuł prawny: własność
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy,tytuł prawny:nie

doĘczy
1. Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa:nie doĘczy,

powierzchnia:nie doĘczy
o wartości: nie doĘczy rodzaj zabudowy: nie doĘczy
tytuł prawny: nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Inne nieruchomości: powierzchnia:działka pod budynkami-
0,898 ha
o wartości: 30 tys.zł

§.tuł prawny: własność
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naIeży podaó liczbę i ęmitenta udziałów nie
posiadam udziŃy te stanowią pakiet większy niż I0oń udzińow w spółce: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać Iiczbę i emitenta akcji: nie pgsiadam

akcje te stanowią pakiet większy niż I}Yo akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁżonek, zv,ryłączentem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej oso6y prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze ptzetargu - naIeży podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie doĘczy
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VI.
LProwadzędziałaInośógospodarcząLz)(nalezrypodaćformęprawnąiprzedmiotdziałalności):.........

. ...nie prowadzę

osobiście nie doĘczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścl: ....

nie doĘczy
2. Zaruądzamdziałalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eży podaó formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście nie doĘczy

wspólnie z inrrymi osobami nie dotycry
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

nie doĘczy
vII.
1. W spółkach handlowych(narwa, siedziba spółki) nie doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie jestem

jes

tem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : nie j estem

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie jestem

jestem człoŃiem rady nadzorczejl3l (od kiedy):nie jestem

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie jestem
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie jestem

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):nie jestem

Ztego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII. Inne dochody osiąganę zĘtllłu zatrudnienia lub innej dziŃalności zarobkowej lub zĄęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

umowa o pracę -53.641,69 PLN
umowa zlecenie - 500100 PLN
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IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej t0 000 złotych (w prrypadku pojazdów

mechanicznych naleĘ podaó markę, modęl i rok produkcji): ..

samochód osobowy Mercedes 200 - rok produkcji 1994

X. Zobowiązaniapienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakimzdarzeniem,w
jakiej wysokości):

kredyt hipoteczny zaciągnięĘ w 2005 roku w BGŻw Koninie,33 tys.CHF/franki
szwajcarskielna}O lat,na remont i modernizację budynku mieszkalnego, pozostało do spłaĘ
19.370,00 CHF.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolności 

liGrodziec 23,04.2014 r.
(miejscowość, data) (podpis) _ l

\
llI Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie doĘczy działalności wfiórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwieruęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego,
[3] Nie doĘczy rń nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


