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Uwaga:
1, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnieniakażdej z rubryk.
2, Jezeli PoszczegÓIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowan ia, należy wpisać .,niedotvczv''.
3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikówmajątkowYch, dochodów izobowiązań do maląiru odrębnego'i ńa;ąń oo;ęt"go mażeńską wspólnościąmajątkową,
4- oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.5, OŚwiadczenie o.stanie majątkowym oOelmule rońnież wieńytelnoś"i piJnięzn".6, W częŚci A oŚwiadczenia zawańó są lnńrmicje jawne,w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraŹmielsca położenia nieruchomości.

_zĘŚc A

Ja nizej podpisany, .MICHAŁ ROMAN STEFAŃSK|

Urodzony 10 wrzesień 1958 , * pvz(§§f 
i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r, o_samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r, Nr 142, poz,1591 orazz2002 r, Nr23, Poz,220,ni6z,poz,558, Nr 113,poz;984, Nr ise, pór. 1zzl iNr214,poz. .1806), zgodniezart, 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład mażeńskiej wspolnosci majątkowej lub stanowiące mójmajątek odrębny:

l.

EMERYT

Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:1 5.0OO ZŁ.

vsrodki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: NlE DoTyczy

papierywańościowe: ..NlE DOTYCZY.. ..,,. na kwotę:

ll.
1. Dom o powierzchni: ,360 m2, o wańości:,300,000 ZŁ.

tytuł prawny współwłasność : WSPOŁWŁASNOSC Z ZoNĄ EMlLlĄ STEFAŃSKĄ

2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY m2. o wartości:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzĄ gospodarstwa: Nl E DOTYCZY,, powierzchnia:,.,,..............
o wartości:
rodzĄ zabudowy:
tytuł prawny: .......,..........,...
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:



4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: NlE DOTYCZY

o wartości:

lll.
1, Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w którychuczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta uoziałów:

NlE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 o/o udziałow w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2. P99ild9m udziałY w innych społkach handlowych - należy podac liczbę iemitenta udziałow: .......NlE DoTYcZY,...,..,..,..,.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..,.........,..

lV.
1, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w ktorych

uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji:
NlE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 oń akili w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podac liczbę i emitenta akcji: .,..........NlE DoTYcZY.,.,.....,..,..
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............,...,

V.
NabYłem (nabył mÓj małzonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostki samoiządu terytorialńe-g o, icń związkó'w lu6 od komunalnej
osobY Prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetar§u - nalezy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo:

Vl.

NlE DoTYCZY

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .....,.,....,
NlE DoTYCZY

- osobiście

- wspolnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości.

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podac formę prawną i przedmiot działalności):... ...,.,..,,.,
NlE DOTYCZY



osobiście/
Wspólnie Z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vl|.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
NlE DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy),
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokości.

VIlI.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :
. emerytura - 47,751 ZŁ
. ochotnicza Straz Pożarna Kołaczkowo- umowa zlecenie - 1.600 zŁ. Urząd Gminy Kołaczkowo Dieta radnego - 5,460 ZŁ

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

nalezy podać markę, model i rok produkcji):
. samochód osobowy PEUGEOT 407 rok 2007
. samochod osobowy PEUGEOT 3008 rok 2008
. WSPOŁWŁASNOSĆ Z ZONĄ EMlLlĄ STEFAŃSKĄ

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i

zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
pożyczki oraz warunki, na jakich

NlE DOTYCZY

1

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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( miejscowość, data)


