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wójta, zastępcy wójta, sekfetarza gnrilry, sknrbnika gminy, kierotvnika jednosłki
organizac"Yinej gminy, osoby zarządzającej iczlonka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej d€cyzje administracyjne w irnieniu rvójta
I

Starogald Gdański, dnią 15 \łfześnia2014I'
(njejscov}ość)

Uwaga:

składająca oświadcŻenie obowiązana jest do zgoclnego z prawdą, stalan]lego
i zupełnego rvypełnienia kazdej z rubryk.
Jeżeli poszczcgólne rubryki nie znajdują rł' konkretnym przypadku zastosowania' należy
Wpisać nie dotYczy.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązan do mdjątku odrębnego i majątkrr
objętego małżeńską wspólnością majątko\łą'
oś\a'iadc7'ęnie o stanie majątko$-1m dotyczy majątku \ł kraju i za granicą.
oś\łiadczenieo stanie majątkoqr'm obejmLlje ló1łnież \ł'ierz)telnościpienlężne'
W częściA oświadczenia zavr'ańe są informacje jarvne. w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego ośu'iadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.
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stanislaw Franciszek Połom

(imiola i nazwisko oraz nazrvisko rodowe)

Urodzony(a) 14 września 1946

.''...''.''.Urząd Gminy

r, w

w starogardzi€

starym Lesie pow. starogard Gdański
Gdańskim..... '..

'

' wóltCminl'''''''
(miejsc€

Zatrudnicnia' Stanowisko ]ub fllnkcja)

po zapoznaniu się z przepisami usta\ry Ż dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu plo\Ą'adzenia
dzia}alności gospodarczej plzez osoby pehriące funkcje publiczne (Dz' U. Nr Ia6, poz' 619. z
1998 r. t.Nr I 13, poz. 715 i Nr 162, poz. I 126, z 1999 r. Nr 49- poz.48-1. z 2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr I 13, poz. 984 i Nr 2l'1. poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gmi rym (Dz. U. z 200 L r' Nr l42, poz' 1591 otaz z 2002 r. Nr 23, poz.220' Nr
62,poz.558,Nr113-poz.984,Nr'153.pol.12'll iNr214,poz. I 806), zgodnie z an. 24h tej

ustauT ośwjadczam, żc posiadanr rvchodzące W skład małzeriskiej rvspólnościmajątkowcj 1Ń
stanorviące mój majatek odlebn-v:

I. Zasoby pienięŻ]eI
- środki pieniężne zgronradzone w walucie po1skiej:
-

.

'.

305.000'- zł

śrotlkipienięae zglomadzone w wa1ucie obcej: .'''-.'.-''.''..'.'''..nie dołczy''..'''

-papielywaltościowe:.''.''.'..'''''..''..'.'ni€dotyczy'....'..'..'.'..''.''
II,
1' Dom mieszkalny o

powierzcbni

110.

n2'wraz z działką-9'71 nr2,gaftŻ,bnd' gospodalczy_

o łącznej wartości:'.''.250.000,- zł''

łtułprawny|
2. Mieszkanie o

.''...'.-własność,.-''''..'.''..'...'.'.'''

powierzchni: nie dotycŻy

'

o wań,}ści| ...ni€

dotyczy.........'."."'

tytuł plawny: .nie dotyczy. ' '. '.
3. Gospodarstwo rolnel

rodŻaj

gospodaJstwa nie

dot"vczy..............'...'

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:
o

warlosci:

nie dotycry

t}'tuł pBwny:'..'nie

dotyczy..''..'''.''

I.

Posiadam udziały rł spółkach handlowych - na1eŻy podać liczbę i emitęnta r-rdziałów:
.

nie doq cr1 ...........

IV.
Posiadam akcje w spółkach handLorłrych - na]eŻy poctać liczbę i emitęnta akc.ji]
......nie dotyczy......

Y' Nabyłcm(am) (nabył mój małzonek, z rłyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pańslwa, innej parist\Ą'o\ł'ej osoby prawnej. .jednostek saD]orządu

terytorialnego' ich zlviązków lub od konrrrnalnej osoby prawnei następujące mienie, któIe
podlegało zbyciLr w drodze plzetargu - nalcży podaó opis mienia i datę nabycia' od kogo:
.nie do$ c/y.

VI'

1' Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawtrą i przedmior

działalności)l''..''''''.''.''..''.''.''.......'ni€

2.
l

doĘczy'. '',.''''.''''''.

Zavąc|zun dziaŁa|rtością gospodalczą lubjestem plzedstawicielęm pełnomocnikiem takięj

działalności(naleŻy podać formę prawną i pżedmiot działalności):
..................nie dotyczy

VII.
1.W spółkach handloql'ch (naz\Ąa' siedziba

2.W spółdzielniachl

.

'. ...

.

' '.'

spółki) nie dotyczy'.'''.'..''.'''.''

.nie dotycą

3.W fundacjach prorvadzqcych działainośćgospodarczą: .nie dotyczy.'.....'..-...''...'.'.'

vI.
Inne dochody osiągane z tytułu

zatudnienia lub innej dżała|nościzarobkorł,ej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego t)'tuhlI
'..-

'............. '..\łynagrodzenie za pracę - 95'ó87'53 -zl (brutto)...'.....-................

.................... dodatkowc wynagrodzenie roczne
'.......'.........''ryczałfy za kilomctrówkę

....'.........'....świsdczeniazZFŚS

-

ślYiadczenie ęmerytahc

-

(za 2013r.)'12.342'00 zł- (brutto)..

318'00 - zl(brutto)

490,oo.......'....

zus -

34.911'92-zl (brutto)........

IX.
Składniki mienia ruchomego o waltości powyżej 10 000 złotych (W przypadku pojazdów
mechanicznycb na1eży podać markę, model i rok produkcji): ' '.
..................Mercedes 220

CDI

-

2002 r........................

...................OpeIAntara 2,0 CDTI

j

2008 r. ..............

x.
ZobołviąŻanie pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte ked1'ty i

pożyczki olaz wanu]łi, najakich zostały udzielone ( wobec kogo, rv związku zjakim
zdarzeniem, w jakiej tYsokości): ...'''..''.''..nie dotyczy

czEsc

B

Powyższe ośrł'iadczenięskładam świadomy, iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajede pmwdy grozi kara pozbawienia wolności.

..'..'starogaJd odanski' 15 rvrześnia2014 r.
(mięiscowość, dala)
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Niewiaściwe skreślic'
'Nie dotyczy działalności wyl*órcz€j
zakesic gospodarstwa rodzinnego.

w rolaictlYie w zakfesic produkcji roślinnei i zwierzecei' w formie i

