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Uwaga:
1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest d,o zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego w}T)ełnienia każdej z rubryk.2, ,feźeli poszczególne rr:s-ryki ii" znajdują w konkretnlłmprzlpadku zastosotłania, na1eży wpisać ]nie dotvc;zv''.3, osoba składająca oświad,c="rri"' oiiriir"rffiiieprzlmależnośó_ poszczególnych składrrikO, ńi ątkowych,dochodów i zobowiąząń do L3ąttrr odrębnego i najątkuobjętego nałżeńską wspóJ-noślią najątkową.4. OŚwiadczenie o stanie najątkowlnn dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o §tanie nrajątkowlm obejnuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W części A oŚwiądczenia zanłarte są informacje jawne, wczęści B zaś inforaacje niejawne doŁyczące adresuzarnieszkania składającego oŚwiadczerri. o"." *i.5s".położenia nieruchomości .

czĘŚĆ A

.Ta. niżej podpisany(a), Szlnnon Sobczak
(imi ona i nazwisko oraz nazrisko rodowe)

urodzony(a' 27.09.1969 r. w }tławie

KOL§JE MAZO!,IIECKIE - KM SP.ZOO WARSZATVA, DYREKTOR,Radny Gniny Stupsk- PRZEWODNICZĄCY RADY.(niejsce zatrudnienia, stanowisko J-ub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drria 8 marcagmj.nnlnn (Dz. U. z 2076r. poz. 446 z póżn. zm.), zgodnieoświadczarn, że posiada- gilrgdzące w skład małżeńskiejIttb stanowiące rnój najątek odrębny:

r.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgtromadzone w walucie polskiej:50 000 zł.
- środki pieniężne zgromad,zone w walucie obcej:nie dotyczy

1990 r. o sarnorządzie
z art. 24h tej usta!ły
wspólności najątkowej

- papiery wartościowe:
nie dotyczy
na kwotę:
nie dotyczy

Tr.
1. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartości: 290 O0O zż
_ tytuł prawtry: współwłasność rnatżeńska2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nietytuł prawny: nie dotyczy dotyczy
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3. Gospodarstwo roJ-ne:
rodzaj gospoda,rstwa: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj z:hudowy: nie dotyczy
tytuł, prairny:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegłlrm przychód idochód w wysokości:
nie dotyczy

4. rnne nieruchomości:
powierzc}rnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawrty: nie dotyczy

IrI.
1. Posiad=rn udziaŁy w spółkach handlowych z udziałen gminnychosób prawnych lrrtr przed.siębiorców, w rtorycrr uczestniczątakie osoby - należy podać J.iczbę i enitenta udziałów:nie dotyczy

. udziały te stanowią pakiet większy niź 10t udziałów współce: nie dotyczy

Z Lego Łytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłlłm dochód wwysokości: nie dotyczy

2. Posiadarn udziały w innych spółkach handlowych - naJ.eżypodać J-iczbę i amłlgnla udziałórł: nie doĘrĆzy
Z tego Ętułu osiągmąłen(ęłan) w roku r:biÓgł1tn dochód wwysokości: nie dotyczy

Posiad:m akcje w spółkach handJ-ovłych z udzią}em gminnych
osób prawnyeh lrrb przedsiębiorców, w których uezistniczątakie osoby - należy podaó ].iczbę i enitenta akcji:nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10t akcji w sniłce: nie d,otyczy

Z tego tytułu osiągnąłen (ęłam) lł roku ubiegłlm d,ochód witvysokości: nie dotyczy 
,

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaóliczbę i eniŁenta akcji: nie d,otyczy

Z tego tytułu osią9nął,en(ęran) w roku ubiegłyn dochód wwysokości: nie dotyczy

v.
NabYłen(an) (nabYł nój małżonek, z wlłąezeniem mienia przynależnego do jegonajątku odrębnego} od skarbu pańsŁwa, innej państwowej osoby prawnej,jedrrostek sarnorządu terytorial-nego, ich związków lub od komunalnej osobyprawnej następujące nienie, które podJ-egało zbyciu w drodze przeŁargu -należy podaó opis ,nienia i datę na-lrycia, od kogo:nie dotyczy

, powierzchnia: nie dotyczy

Iv.
1.

2.



vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać foruę prawną

i przedmiot działal.ności): nie doŁyczy
- osobiście - nie dotyczy
- wspólnie z innlmi osobami - nie dotyczy
Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłlm przychód
i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządaam działalnością gospodarczą lulr jestem
przedsbawżcielen pełnofilocniŁiea takżej dziażalnośc.i (naJ"eży

lodaó foraę prawną i przedmiot dział,alności): nie dotyczy,
- oEobiście nie dotyczy

- wspóJ.nie z innlmi osoba"mi nie dotyczy
z tego tytułu osiągmąłen(ęłam) lc roku ulriegłyn dochód
w wysokości: nie dotyczy

vIL
W spółkach handlowyc}r (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘ,czy

_ jesten członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: nie dotyczy

_ jesten członkiem konisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłen(ęła,n) w roku ubiegłyn dochód
w wysokości: nie dotyczy.

VIII.
Inne doc}rody osiągane z Łytułu zatrudrrienią lub innej
działalności ,a"Óbkornej 1ub zajęó, z podarrien kwot uzyskiwanych z każdego
tytułu :

z Łytułu zatrudrrienia L52 O'l9,20 zł
, Ęt1r1' pełnienia E"unkcji Radrrego _ przewodniczącego Rady Grniny .§tupsk
15 762 zŁ,

Ix.
§kładrriki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w

przlpadku pojazdów mechanicznyc}r należy podać uarkę, model i
rot lroa*tji}, Toyota Avensis 2o!o r, o wartości 35 000,oo zL.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o.ooo złotych, wlt!,m,
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warrrrrki, na jakich zosŁatry
udzielone (woUec-kógo, w Żwiązku z jakin zdarzeniem, w jakiej,
wysokośei):
kredyt hipoteczny w wysokości 4 ooo zL. w Banku PKo MŁawa _ rozbudovla domu.

powyższe oświadczenie składam świadomy(a|, Lż na podstawie art,
233 § 1 Kodeksu k;;;;9" za podanie nieprawdy J-ub zatajenie
pr.*ły groz! kara pozbawienia wolności, ć:^ , L

^,,rle/Jaeś, , , , , ,

WoIa Szydtrowska | 2L.O4.2OL1 r, " (+,----- 
(ni3jscowość, data) lpodpis)

^ .l,


