EA

oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacvjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta l

6 kwietnia 20|2

Starogard Gdański , dnia

r.

(miejscowoŚc)

nie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą,

starannego

i zupełnego wypełnieniakaŻdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' na|eŻy
wpisać nie dotyczy.
1
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określicprzynaleŻnoścposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzy.telności pienięzne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oTaz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, niŻej

podpisany(a)'........'..Stanisław Franciszek Połom
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a) 14 września 1946
'

r, w

Starym Lesie pow. Starogard Gdański

'..Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim.
Wójt Gminy....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działa]nościgospodarcze1 przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z
1998 r. Nr 113,po2.715 i Nr 762,po2.1126,21999 r. Nr 49, poz.483,z2oOO r. Nr 26, poz.
306 orazzŻ002 r. Nr 173,poz.984 i Nr 274,poz.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r' Nr l42' poz. 159l orazz2OO2 r. Nr 23, poz.220' Nr
62, poz. 558, Nr | 13, poz. 984, Nr I 53, poz. 127 I i Nr 2 I 4, poz. 1806), zgodn ie z art. 24h tej
ustawy oświadczam' ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
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I' Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

..

.

l10.000'- zł.............'.

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......................nie
- papiery wańoŚciowe:

....

doĘczy...'...

.....nie doĘczy.

il.
1.

Dom mieszkalny o powierzchni 110. m2,wrazz działką -977 m2,garaŻ ,bud. gospodarczy-

o

łącznej wartości:... ..2l 0.000,- zł..

....''........

tytuł prawny:
2. Mieszkanie o

............własność.........

powierzchni: nie doĘczy , o wartości: -..........

tytuł prawny: ... . '.

.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj

gospodarstwa nie doĘcry

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:
o

wartości: nie doĘcry

tytuł prawny: .......'.....

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

....nie doĘcry.
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V. Nabyłem(am) (nabył moj nlałztlne k. z rłr łacz_cniem mienia prz'ynaleŻnego do jego nla jatku
odrębnego) od Skarbu Państrła. illllc j 1lali:1rrtlrłc j ttsoby prawnej. jcdnostek sanrtlrz-ąclu
ter}'torialnego, ich związkórv lub tld ktltllutlalI-lc_i tlsoby prawnej następujące mienie_ krtjrc

':":'::
VI.
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nalez, n:]o"''o].:

-]::]"

o"tę nabycia' od kclgtl
:

Prowadzę działa|noścgclspodarcza2 (nalezv podac formę prawną i przedmiot
działalności):.. . ...
.. . nic
1.

doĘczy.....
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
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VII.

l.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) nie doĘczy

2.Współdzielniach:

.....niedoĘczy...........

3.W fundacjach prowadzących dz-iałalnoścgospodarczą: .nie doĘczy

VIII.
Irrne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub inrrej

działalnościzarobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego ty.tułu:

-

......wynagrodzenie za pracę

143.53l,28 -zł (brutto).

...... dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2009r.),11.594,00 zł- (brutto)..

-

......rycza|q za kilometrówkę
.....świadczenie emerytalne
.wczasy pod ,,gruszą''

-

-

2.609,0 - zl(brutto)...

4.77Ż,79 zł (brutto)

ll0,- zł(brutto)

..św.rzeczowe z ZFSS (wolne od pod.doch.) _ 380,- zl

..........nagroda za Narod.Spis Powszechny
...doplata do wypocz .zorganiz

i" I
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- 4000,-zl (brutto),

........paczka świąteczna- 280,- (brutto)
IX.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej l0 000 złotvch (rł, prz1'padku
pojazdorł,
mechanicz-nych należ-y podac markę, model i rok produkcji): ..

Mercedes 220 CDI
.Opel

Antara

2,0

-

2002 r

CDTI - 200g

r.

x.
Zobowiązanie pienięŻne o wat1ości powyżej 10 000 złotych' w tym
zaciągniętekredyy i
pożyczkl orzv warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo,
w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...'........... nie doĘczy.

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 l Kodeksu karnego za
$
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.
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kg,5*,(* Vóo,1

.....Starogard Gdański, 6 kwietnia2012 r.
(miejscowoŚc' data)

I

Niewłaściweskreślic

'Nie

dotyczy działalnościwytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w formie

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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