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oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE

ałk.

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,-s_karbnika
gminy, kierownika jednostki
i członka oiluo,, zarządzającego gminną
".:::ffTJ"T,-:T::I':*|.,?.?:y?!1cej
osobą prawną oraz osoby yaującej aecy'je

ua.i"i.i"".iń';ffiffi1ffi'1

Starogard Gdanski , dnia 14 grudnia 2OIO r.
(miejscowość)

Uwaga:

1' osoba

^
2'
I

J.

4.
5.
6.

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
z prawdą, starannego
i^Ę:ł"ego wypełnięnia k żdej zrubryk.
JęŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania,

naleĘ
wpisac nie dotycąv.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest
określió prrynależnoścposzczególnych
składników majątkowych, dochodow zobó*ią'*
Jo majątku odrębnego majątku
małzeńską wspólnością majątkową'
ę1"g:
1b]
oświadczenie o stanie majątkowym-iotyczy.majątku
w kraju i za grarucą.
oświadczenie o stanie majątkowym ouejmuje
*i.i"yt.rności pieniężne.
W częściA oświadc,"yu zawarte są ińrmac.;.3u*.,
'o*ni.z
w części zaśinformacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania
oświałczeni oraz miejsca
połozenia nieruchomości.
'Huauią..g;

i

i
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e

CzĘŚC A
Ja,niżej podpisany(a)

....

.Stanisław Franciszek Połom

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a) 14 września1946

r, w

Starym Lesie pow. Starogard Gdański

....Uruąd Gminy w Starogardzie Gdańskim

wójt Gminy
(miej sce zatrudnienia, stanowisko
lub funkcja)
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L Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie
- papiery

wartościowe: ...

.

...

80.000,_ zł.........'.....

obcej:

.....nie dotycry.......

'.... .nie doĘczy

'

II.
l.

Dom mieszkalny o powierzchni

o

łącznej wartości:... ..210.000,- zł.'
Ęrtuł prawny:

2.

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

1

IO ' m2

,wraz

z działką -977 m},gataŻ , bud,. gospodarczy-

..'..........własność.......

Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry , o wartości:....................
Ęrtuł prawny: .......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj

gospodarstwa nie dotycry

4. Innę nięruchomości:

powierzchnia:
o

wartości: nie doĘcry

tytuł prawny: ...........'.

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó |iczbęi emitenta udziałów:

...nie dotycry.

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji:
.........nie doĘcry
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v.

/

Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, zwyłączeniem mienia przynależntego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
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vI.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarczf (naIeĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):
..............nie dotycry..

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

::::':':::: :::::1

:::::'"'':;'Tffi

H:**

:ziała'nos::]

VII.
1.W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki) nie dotycry

2.W

społdzielniach:

.

'...nie dotycry.....

3.W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: .nie dotycry

VIII.
Inne dochody osiągane z Ęrtufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkłzdego tytułu:
. . . . .

'wynagrodzenie za pracę

-

l22.825,96-zt (brutto)... ".....

".

dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2009r.), 1 1.526,00 zł_ (brutto)..

......ryczałĘ za kilometrówkę
......wczasy pod ,rgrvsząr,

-

-

2.393,34

110,_

_

zł(brutto)...

zł(brutto)

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

.....nagroda jubileusz.za 45 lat

pracy -

.....dopłata do wypocz.zorganizowanego
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości
powyŻej 10 000 złotych(w przypadku
f --l r--'\9 pojazdów
mechanicznychnależy podaó markę,
model i rok produkcji): ...
.................;Mercedes 220

.Opel

Antara

CDI
2,0

_

2002

CDTI -

r

200g r.

x.
Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej
10 000 złoĘch,w tym zaciągruęte'kredyty
i
najakich zostaĘ udzielone ( wobec kogo,
w z',t*,k.-l z jakim
zdarzeruem, w j akiej wysokoŚcr) :
....'.......'.' nie dotycry

:?::^:: :-T5,

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iz na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego za
$
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karupozbawienia wohóści.

.. .. ..

Starogard Gdanski, 14 grudni
(miejscowość,data)

a

łyrłi,f*łv|p*

2OlO r.

(podpis)

' NiewłaściweslgeśIić.

'Nie

dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej
zalcesie gospodarstwa rodzinnego.
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