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ośwlADczENlE Mł.tĄixówe
€dnego gminy

.., Uwagai
"" t" osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązana jesi do zgodnego ż prawdą, starannego izupelnogo wypełnienia

każdoi z rubryk.
2. Jożeli poszczególn€ rubryki nie żnaiduią w konkletnym prźypadku za5to6owania, nal6ży wplsać "!Ędotvcżv".
3, osoba składająca oświadcżenie obowiążana iest ok]eślić przynależność poszczególnych składników

maiąikowych, dochodów i zobowiązaó do maiątku odrębnego i maiątku obiętego małżeń§ką w§pólnością
meiątkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za g.anicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuie również Wierzytelności pi.niężne.
6. W części A oświadczenia zawańe 6ą info.macje jawne, w części B zaś informacio niejawne dotycżące adrcsu

zamieszkania §kładaiącego oświadczenie oraz miej§ca położenia nieruchomości.

JĘśó A
Ja nizej podpisany, .MlcHAŁ RoMAN sTEFAŃsKl

(imiona ina4/lsko o€Z nazwsko fodowei
Urodzony l0 wrzesień 1958 . w PYZDRY

EMERYT
iń e]sce zrvuon en. §ó.owśko ubiunk.iż)

po zapoznaniu się z przepisarn] u§tawyzdna8malca199cr o samorżądż]e gmnnym (Dz, u.z2a01 l Nr142.poz.
1591 olazz2aa2 r Nr23 paz 22a nr62 poż 558 Nr113 poz 984 Nr153 paz.1271 Nr214 poz 1806) żgodnież
a.t 24h tej ustawy ośW adcżarn że pos adam Wchodżące W skład małżeńskiej Wspólnośc majątkowe] ]ub stanoW ące moj
n]a]ątek odrębny:

l.
Zasoby p en ężne:

środki pien]ężne ż9romadżone W Wa]Uc e polskiej 20 000 ZŁ

- środki pien ężne zglomadżone W Wa ucle obcej NlE DOTYCZY

papiery Wańośc owe ,NlE DoTYCZY,,,,,,,,,, ,,,,,. ,... na kwotę

ll.
'1. Dom o powieEchn, .360 m' o Wańośc 300,000 ZŁ

tytuł plawny WspółW]asność : WsPóŁWŁAsNośó Z ZoNĄ EMIL]Ą STEFAŃSKĄ, ,,, .,, ,

2 \,4,.q7. ar e o pońierz.r-i N E DOTYCZV f' o *a.osc
ly[.ll pld ł -y

3 Gospodarstwo rolne:
rodżajgospodarst\ra NlE DoTYcZY. powierzchnia],, ,., .,, ,,,.,
o wżnosc'
-od7aJ 7abLldoWy
-yIuJ p,ał.J

Z tego tytułU osiągnąłem W roku ubiegłym przychód dochód W Wysokośc ,, . , ., .



4. lnne n]eruchomości
powierzchnia: NlE DOTYCŻY

o Wańości:

lIl.
1. Posjadam udzraly W spółkach hand owyclr ż udzialem gmnnych osób prawnych ub prz€dsrębiorcóW W których

ucżestn cżą takie osoby - należy podac licżbę ] emitenta udżLałów
NlE DoTYcZY

udzia]y te stanow ą pakiet Wieksży niz 10 % udz ałóW W spółce:

akc]e te stanow ą pak et Więksży niz 10 % akcj W spółce] ,, .,,.,,.

Z tego tyt!łu osiągn_ałem W roku ub eg]ym dochód W Wysokości

2 Posiadam udziały W innych społkach handlowych - na]eży podac ljczbę emltenta Udz]ałóW:
NlE DOTYCZY ,,

z tego iytułU osiągnąłem W rok! ubległym dochód W Wysokości: ,, ,, ,., .,

1 Posiadam akcje W spółkach handlowych ż udzia]ern gmnnych osób prawnych Ub przedsębiorcóW W których
uczestnicżą takle osoby - na eży podac czbe i ern lenta akc]]:
NlE DOTYCZY,

Z tego tytu]u oslągną]ern W rok! Ubiegłym dochód W Wysokości

2, Pos adam akc]e W nnych spółkach hand owych - na eży podac lczbę i emitenta akc]
NlE Do lYcżY
Z tego tytułU osiągnąłem W roku lrbieg]ym dochód W Wysokośc]:

Naby]em 1nabył mój malżonek z Wy]ączeniem mien a plzynależnego do ]ego majątku odrębnego) od skarbu
Pań§iwa nne] państwowej osoby prawnej, ]ednostk sarnorządu terytoria nego, ]ch zwiążkóW ]Ub od komuna]nej
osoby prawnei następu]ące mien e. które podlega]o żbyc]u W drodze przetargu - na ezy podac oprs mienia i datę
ndD/c,a od 1ogo,

Nlt DoTYczY

1. Prowadzę dzlała nośc gospodarcżą (należy podac forrnę prawną ] prżedm ot dżiałalności):
NlE DOTYoZY

osobisc e

- \ĄspÓ,-]ie l ,-,l/n osooar

Z tego tytułu osiągnąłem W loku ub egłym prżychód i dochód W Wysokośc ] ,, ., ,,

2 zalządzam dżiała nością gospodarczą lt]b ]estenr prżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnośói (należy
podac fornrę plawną i prżedm ot dzlałainości)
NlE DOTYoZY



- osobiścje

- Wspó nie u innyrn] osobami

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokości,

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółkr):
NlE DoTYCZY

jestem członkiem zarżądu (od kiedy)
- jestem członkiern rady nadzorcżej (od kiedy), ., ....... . .

- jestern cz]onkiem komisi] rewiżylnej lod k]edy)

Z tego tytulu osiągnąłem W roku ub]eglyrn dochód W Wysokośc'

Vlll,
]nne dochody osiągane z tytułu zatludn en]a ub Lnne] dZiałalności Zarobkowe] ub żajęc, z podaniem

L łoI lrżrs|. 
^a.)c| 

7 l ażdego t/Turt
. emerytura - 48.113 40 ZŁ
. ochoinicża siraż Pożarna Kołacżkowo Umowa zecene- 1a692a zŁ
. UrZąd Gminy Ko]acżkowo Deta radnego- 590000 ZŁ
. wynaglodżen e za udział w obradach przedstawjcje i pow atolvego Banku spółdzeczegowe wrżeśni -1875

zł

lx.

Składnik] mrenla ruchomego o Wartości powyzei ']0 000 ż] (W przypadku pojazdóW mechan]cznych

należy podac markę rnodel i rok prodUkc]i):
. safTlochód osobowy PEUGEOT 4a7 fók, 2a01
. sal.nochód osobowy PEUGEoT 3008 rok 2008
. WoPÓt WLAS\osc 7 żol\Ą T|\l , IA s-Trp\s<A

x.

Zobowiązania p]eniężne o Wańośc] powyzej 10,000 zł, W tym zaciągn ęte kredyty pożyczk oraz Walunk na ]akch
-asta]y udżlelone (Wobec kogo W żWrązku z ]ak m zdarżen em W jakiej WysOkości)

NlE DOTYCZY, .,,

Powyższe oświadczenie §kładam śWiadomy(a), iż ńa podsławie ań. 233 § 1 Kodek§U kamego ża podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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