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cneeowó xnói,.

wyp€łnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poazczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać d!9
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest okrcślić pĘynależność poszczególnych składnikóW
majątkowych, dochodólY i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową,

4 oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieżytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząGe
adresu zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśćł

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13. 11.19B3r. WE WŁOCł,AWKU

BIURO RACHI]NKoWE JOANNA PoDSADNA - REFERENT Ds. KADR T Pł,Ac
FT R]4A PODSADNY MARCIN PODSADNY

SOŁTYS - RADNA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ,1990 r. o samoźądzie gminnym (DZ. U. z 2oo1 r. Nr 142,
poz. 159'l ozz z 2002 r, Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 1 53, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z al1,, 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej Wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

asoĘ pienkilrre:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: r ooo 00

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NlE DoTyczy

_ papiery wańościowe: N]E DoTyczy

na kwotę;

o www.sigrifom,pl §p, ż o o_, e,mai]: BoK@sigrform pl tel fiax. (0-22) 626 ę 95, @-22) 626 s2 97

2o-12-20l8 r,



ll.

1. Dom o powiezchni:

tytuł prawny:

NTE DoTyczy m 2, owańości:

2. Mieszkanie o powierzchni: 
. ................łi.]_Ę.,,.ł_o_T.T_c_?_y_.. m 2, o wańości:

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

.,,, rodzaj gospodarstwa: .NTE DoTyczy
"iil'

o wańości:
, powiezchnia:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tyiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: NTE DoTycz y

o Wańości:

tytuł prawny:

l[.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub
pżedsiębiorców, w klórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziaów:

NIE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet Większy niż 1oo/o udziaów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podaó liczbę iemitenta udziałów:

NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

M.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

prżedsiębioróW, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NTE DOTYCŻY
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akcje te stanowią pakiet Większy niż 10o/o akcji W społce:

Z tego tytułu osiągnął€m(ęłam) w roku ubieg§m dochód W Wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

NIE DOTYCZY

ż t"g" iń;il ;i;il#;ił;Ń ;k; il;sfi ;";ńeil ;r;;k;ś;i

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednośek samoządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NTE DOTYCZY

Vl.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
NlE DoTYcZY

-osobiście:

-Wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności):

NlE DoTYCZY

- osobiście:

-wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:
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W.
W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): 1119 DoTyczy

-jestem człcnkiem zatr€dJ (od kiedy):

-jestem czbnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem człmkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doóód w wysokości:

W.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

URZĄD GMINY KoŁAcZKoWO - CZYNNośCI Z!{IĄZANE Z PEŁNIENIEM OBoW]ĄZKóW sPoŁEcZNYCH
T OBYWATELSKICH I212,8a DIETA soŁTYsA 2 ĄOa,ao DIETA RADNEGo 5 000,00
BIURO RACHUNKoi^IE JoANNA PoDSADNA 2a 545,1,4

FIRMA PODSADNY - MARCIN PODSADNY 4 51,2,aa

D(

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

meńanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

MAZDA 3 2005 WspółW}asność małżeń5ka
VolKs!{AGEN TOURAN 2004 Współwłasność małżeńska

x
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej ,l0 000 złctych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdażeniem, W jakiej

wysokości): NIE DoTyczy
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czFscB

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu kamego za podarrie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

GRABoWO KRÓLEWSKIE 20 .1,2 .2o1B
(miejscowość, data)
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