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l Ó.oba *l.daląc. osw,.dcz€ni. obo*iąż.na,.5l do:godń.go z pE*da, si,1.rn.9o i,Upeln.go wype|n!enia

2, J6Żeli' póśź.le!óh. rubryki f,ie źna]dują w kóńk.etnym puypadku źa9t6owania, ńalgŻy wpisaÓ !!ś
] ośo-bJ ślłrdłac. oświrdcżenio obow,ązand jeśl okrcślic pźyn.l.'nogć pGr4gdnych śklad l,ó{

majątkowyćh, 
-d;chodów 

i zobowiąźań do majątku odrębnego i majątku óbjęl.€o mażeńśką wspólnośćią

., oŚwladcz.nl. o slanie maiąlkórym dotycży m,jąik! w kńju i za granicą,
5, ośwladćzenle o st ni. mająl'(owym obojmuje ówn..1wieżrr§hośclpi.nięŻn.,
6. Wćzę§cl A oświ.d.zenia ;w,ń 9ą inń ;.j.i.wn., w częściB ż.ś infomacje nićj,wńe dotycząoe adre9u

żrńligzkanla skladaiącca. Ó\łladcz.nio olaz nlelBca poloż€nia niśr!chomoŚci.

MlcHAL RoMAN sTEFAŃsxl

t]rcdzony lo wźesićń 1953r w PYZDRY

(ń.]*-lrue a dMo,Eb ńi! cia)

aóz ra "ó, aaz !, ,' Do, '306, żdod i,ż
ad 2,4h ła] Uślawy oŚW adeam że pośLadam Whodzace w śklad małż€ńskier wspólnoŚc mająlkowd] Ub slanowiąoe ńój

środki prenLęzneż9lom.dżoieWWa !cie

. ślodk]oe ezne zqromadzońewwa uc]e

polsk€j 20 000 zŁ

obce]: NE DoTYcżY

]60 m'. ó wańo§. ]50 000Z!
]]lurpl;W ł 4poMra$ość WsPoLWLAsNośĆ Z żoNĄ

2 MieśżkaiLeo pow€Ęchni NlE DoTYcżY m?. o wadóśc:
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] posadam udziały w społkach handowych z udu ałem qń ńiyćh osćb pEwiych lub pżed§ębió.Ńw w klórych
ućżeśin.żą kke osby- należy podaó liozbe em ief,la !dżałów

f,:,,,:::1]:l]i::i,::":::ll]]l,:*,,i""i"|" . . ,

1,4gol,,J|, o!ąolce, ł !.( JbFoĄF do,1ód*,J.0 oi

2 Po9adam udłały w nnych spdkach lrandlowyćh - należy podać ąbę efrilćńla udżialów:

ż lego l!łu]u 09 asnąłem w ókU Ubiegrym dóchod W Wyśokośc

1 Posiadam akc]e w Ęółkaóh handowych z udża]em qmiińyćh óśób pGwnych ilb pźedsebiorów W kiólyóh
Uczgslniczą lakie ósóby - ńa eży podaÓ czbę i em tenta akci,:

,0%a|! ł5pó],"

2 Pośiadań akqeW nnycll spólkach lrandlowych iaeży pódaó dbę iemłenia akc]:
N L DonCż,
ż Ęó 
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Nabyłem oabyl mó] malżoiek. z WyląP€niem ńred a pźyna eżEego do]eqo mająlku odlęb^eqó) od skańu
- P3ńślwa iine] pańsiwowe] osoby pEv]ne].]9cicślk śańolządu l€lybdaln€go. ch &iązków lbod komuna nei

osóby prawne] następłą.e miene klóre pod e§alóżbyciu wdrcdze pżelalgu n6]eży pódaćopiś m enia dalĘ
nabyca 0d kogo

NlL DoTYcż

] Prcwadzę dzjalalność gospoda,cza (naeży pódaólorm€ prawną ]puedmol dz ałórióśc )

ł.pÓ- e z tr./a, osobd1

z lego iylulu os]ągnąlem Wfoku ub eg|ym plzychód dóchód W wy9okóść

2 ZaĘądam dziali lnoŚcią §óśpód a rczą u b ]estem pzed śiaw c e|.m, pełi omoc n ikiem la k €j dżialanoŚci(na€ży
pooa('o'aęp"łlą



. sspólrież T/T osobar

z tego l},lL,J os,qguer (,oLJ LoP9\n ddfud w ł}9o}on

W sDdra.l \aldlołńF (laM >edliba,Oól}i)

,€st§T .zlolk en !Ęad( lod Lied

]slem elonkem Edy nadzoue]lod k€dy) ., ,,, .,,, ,,
,esFT_łoller.oa,\,,ry,yrA,,od (€d/,,,,

z lego§t,lL os,ągąąhr w o.J Lb.qllf do-fud s łrso\ości

inneidżełalnoś. żarcbkow9j ub za]ęć z p.dan]em

uńwa żleenie- 1,233,73 zŁ

lń ne dodhody 6ląane z ly{ufu zalru d n]en iź ]ub

kwól Uzyskiwaiyćhż każdąo lylułu]. eń.M,ań- 2a ul al zL

l !żad Gminy Koła.zkowo Di6k Edn€go

lx.

skladn ki mien a fuchoD€go o va,'@Ści póqżą 10 000 zł (w puypadku pojażdÓW ńećhan]cznych

ła oży podać markę model rck prcdukćj]):
. s.mochód osobowyPEUGEoT 407 rck 2007
, samoohód Mbowy PEIGEoT 3003 fuk 2003
. WSPąWŁASNOŚĆ Z ŻONĄ EM|LĄ STEFAŃSKĄ

zobowązana p]eniężne o wa ńoŚci pówyż€j 10 000 żl, W lym 4oią9ńĘi9 krenyly pożyek]o@ Mfunk ńa]akch
zosbły udz e one (Mbec koqo. w eiazku z jak m zd.źen em. w jakiej wyśokoŚ.i):

lllF DoTvc7v

Powylz. oświadd€ni. 3*|adam świrdońy(.), lż n. podstawie art, 233 § l Kod.k3! k rn.go za pod2ńi.
nl.pr.wdy lub 4t.l.ni. prcwdy qbzi ka6 p@bawl.nl. wolnŃcl,


