
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego 9miny

U.żąc Gmirty
&(q}łai*zkorxro

Kołaczkowo , dnia20.03- 2017 r-
(mlelscowosć) *l,. ?.B, 0l+, 2017

,".,9j.f.6/alk,

lJwaga:,r. o§oba sklada|ąca ośWladcżenle obowląana iest do zgodnego 2 pEwdą, staEnnego i zupełnego Wypełnienia
każdej z rubryk,

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zasto§owania, należy wpi§ać 
"!i9dotvczv".

3. o§oba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność po§zczególnych składników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odĘbnego i maiątku obiętego małżeńską wspólnością
mająlkową.

4. ośWiadczenie o §tanis majątkowym dotycry maiątku w kraiu i za granicą.
5, oświadcżenie o §tahie majątkowym obeimuie równioż wio.zytelności pigniężne.
6. W części A ośwladcżenla 2awańe §ą inlorrnacio.iawno, W części B za6 informacje niejawno dotyczące adiegu

zamieszkanla składaiącego oświadcz6ni6 o.az mieisca położeda nieruchomoŚci.

vzĘŚÓ A

Ja niżej podpisany, ,MlclłAŁ RoMAN sTEFAŃsKl
(iniona i nazwi§ko oraz na.łi§ko rodou€)

Urodzony l0 Wrżesleń 1958 r w PYZDRY

El\ł ERYT
(miejsoe zatrudnienia, slanowisko lub runkcja)

po żapoźnaniu się ż pżepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samożądzie gminnym (Dz, v. z 2001 t. Nl 142, poż.
1591 olaz z2o02 l. Nl23, poz.22o, nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. ,1806), żgodnie ż
art. 24h tej ustawy ośWiadcżam, źe posiadam Wchodżące W skład małźeńskiej Wspólności mająd(owej lub stanowiące mój
majątek odĘbny:

l.
zasoby pieniężne:

środki pienięźne zgromadzone W Walucie polskiej|2o.o0o zL

: środki pieniężne zgromadzone W lYalucie obcej| NlE DowczY

, papiery wańościowe: NlE DoTYczY..,-..,.,. na kwotę:

ll.
1 Dom o powieżchni: 360 m', o Wańości 3oo oo0 ZŁ,.,,, ,,, .,,, .,, .

tytuł prawny WspółWłasność : WsPóŁWŁAsNośó Z żoNĄ EMlLlĄ STEFAŃSKĄ,

2 Mieszkan,e o powierzchni NlF DoTYc7Y m' o wanosc,
tyt"ł praWny,

3. Gospodarshło rolne:
rodżaj gospodarstwa, NlE DoTYczY, powierżchnia]
o wanośc
,odzajzabudoWy
tytulplaw.y

Z tego tytułU osiągnąłem W roku ubiegłym przychód idochód W Wysokości: .,,.,..,.,,



4. lnne njeruchomości:
powieżchnia: NlE DorycZY

o Wańości]

lll,
1, Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pżedsiębiorcóW, W których

uczestnlczą takie osoby - nalezy podać liczbę iemitenta udziałów:
NlE DoTYoZY

udżiały te stanowią pakiet Większy niź 10 % udziałów W spółce: ..,,,..,,.

z tego ty,tułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W wysokości] ,,..,..,,,,,

2, Posiadam udziały w innych sŃłkach handlowych - należy podać liczĘ iemitenta udżiałów: ..,....

_ NlE DoTYczY,,,

z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokościj .,,.,,,..,,.

tytuł prawny:

lV.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub plz edsiębio.cóW, W których

ucze§tniczą bkie osoby - należy podać liczbę iemitenta akcji:
NlE DoTYczY, ,,,, ,, ,,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcjiW spółce:

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód WWysokości:

2, Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
NlF DoTYCZY,,,,,,,,
z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

Nabyłem (nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia pzynależnego do iego majątku odrębnego) od skarbu.- Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samożądu terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej
osoby prawnej następujące miehie, które podlegało zbyciu W drodze pżetargu - naleźy podać opis mienia i datę
1abycia od Iogo

NIE DOTYCŻY

1- Prowadzę dżiałalność gospodarczą (należy podać formę prawną i prżedmiot działalności)| ,,,,,,,,.,,,,
NlE DoTYcżY

- osobiście

-wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym prżychód i dochód W wysokości: ,,.,,.,,,,.,,,,,,,,_,,,.-,

2. zaęądzar^ działalnoścją gospodarcżą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i pźedmiot dżiałalności)|,.
NlE DoTYczY



- osobiście

- Wspólnie z innymiosobami

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,,_.,,._.,,.

vll,

W spółkach handlowych (nazwa, si€dziba spółki)|,,...,,..,,...,.,,,,..,,,..,,,..
NlE DoTYczY- jestem cżłonkiem żażądu (od kiedy): ,,,.,,,,

- jestem członkjem rady nadżorcżej (od kiedy),. --..--.-,---..--..--.---..--.-.---._ je§tem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): ,,,..,,...,.,_.,,.,,_..,,_.,,,,.

z tego §/tdu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,..,,..,,,.,

vlll.
lnne dochody osiągane z Ę^ufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot użyskiwanych z każdego tytułu:. emeMura - 47.918.00 zŁ* . ochotnicza straż Pożarna Kołaczkowo - umowa zlecenie - 1.069.2a zŁ. Urząd Gminy Kolaczkowo Dieta radnego - 5,900.00 zŁ. wynagrodzenie ża udział w obradach plzedstawicieli powiatottego Banku spółdziekząo yie wżśni _

130,00 zł

lx.

składniki mienia ruchomąo o Wańości powyżej 10.000 zł (W pźypadku pojażdóW mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji)|
. samochód osobowy PEUGEoT 4o7 lok 2007
. samochód osobowy PEUGEoT 3008 rok 2008
. WsPÓŁWłAsNoŚĆ z żoNĄ EMlLlĄ STEFAŃSKĄ

x.

zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10,000 żł, W tym zaciągnięte kredyty i pożyęzki oBż Warunki, na jakich
,ostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):


