
l-{.r;ąŁ Ę

6"
2a tł | ;w

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

,,lr.] 28, 12" ZtiB

Uwaga:
1, osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie

dotvczv",
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pĘynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku od.ębnego i majątku objętego maźeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja niżej podpisany, MlcHAŁ RoMAN sTEFAŃsKl
(imiona i nazwisko oraz naz,,Yisko rodowe)

Urodzony 10 wrzesień 1958r w PYZDRY

EMERYT,,. ... .., ., " ' ' ' 
iri"j"o .atrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu Się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorżądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 20a2 r. Nr 23, poz, 220, nr 62, poz. 558, Nr 1,13, poz. 984, Nr 153, poz- 1271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące W Skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l,
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

papiery Wańościowe:,-NlE

ll.
1, Dom o powierzchni: ,360 m2, o Wartości:.350.00aZŁ,..,.................

tytuł prawny Współwłasność : WsPÓŁWŁAsNoŚĆ Z żoNĄ EMlLlĄ STEFAŃSKĄ .,,.,.,,.,,.,,.,...,

2, Mieszkanie o powierzchni: NlE DoTYCZY m2, o wańości:
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZY., powieęchnia... .. .....-....,..
o Wartości:
rodza1 zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości: ..,.,..,,-.,-.,...,......,,.

NlE

Kołaczkowo , dnia 20 12 20,18 r
(miejscowość)

na kvlotę:



4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: NlE DoTYoZY...

tytuł prawny:

lll.

, 1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby - należy podać łiczbę i emitenta udziałóW:

)1|oo,""",,,,,,,,,, ., .,,,..,,,,,,,,

::::"'u::::::",l1,"*]::,u:::,:n]ou:.:o1ou**il'_,i,,,,,,,,

'::n:'u::: ":_u:'.u]:'"*::*: :::n''m 
d:chó: Włv,:oli'_"] 

, , ,, , :, ,, , ,, ,, , ,, ,, ,, , ,,

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych * należy podać liczbę iemitenta udziałów: ,.,.,..
NlE DoTYCZY.,.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku Ubiegłym dochód w wysokości: .-..,.,,.,,..,..,,.,,,

lV.
1. Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, W których

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
NlE DoTYCZY,.,

akcJe te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji W spółce: .,,.,,..,,..,..,..

żl;ó;v1;!;,ió;ł;;i;*,;:asv,o"inoJ*,vj;&:,,,,,,,,,,,,,,,|,,,,,,, 
,,,,,,

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: ....,,....,,...,.
NlE DoTYCZY...

:::::_:T:::",:u,"**:"::::::n]l"':::::o**,]l*"|i] ,,,, ,, ,,,, ,,, , , , ,,,,,
V.

Nabyłem (nabył mó,i małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podaó opis mienia idatę
nabycia, od kogo:,,.,,..,,,,.,,,,,.,

NlE DoTYczY.,,

Vl.
1 . Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ,...,,,..-...

NlE DoTYCZY
- osobiście

2. zażądzań działalnośclą gospodarczą lub .iestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działalności):,.,,..
NlE DoTYCZY



..!-ł

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ..,..,.,.,.,,..,-.,,,.

Vll,

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy):
- jestem członkiem komis,ji rewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
. emerytura - 38.891.08 ZŁ
. ochotnicza straż Poźarna Kołaczkowo - umowa zlecenie - 1.233.78 ZŁ
o Urząd Gminy Kołaczkowo Dieta radnego - 5,450.00 ZŁ

lx,

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyże,i 10.000 zł (W przypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji):
. samochód osobowy PEUGEOT 407 rok 2007
. samochód osóbowy PEUGEOT 3008 rok 2008
. WSPóŁWŁASNość Z żoNĄ EMlLlĄ STEFAŃSKĄ

x.

zobowiązania pienięźne o Wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki, na jakich

zostały udzielone (Wobec kogo, W związku z jakim zdaźeniem, W jakiej lvysokości):

czĘŚc B

KoŁAcZKoWo , DN|A 20,12,2018 R
{ mlgisco,łość, dala)


