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oŚwrłncznNlE MAJĄTKowE

organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarząclzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
L

Starogard Gdański , dnia 27 kwietnia 201l r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego

i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk'
2. JeżęIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŹy
wpisaó nie dotyczy.
3. osoba składaj ąca oświadczęnie obowiązana jest okeślió ptzynależlośÓ poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązń do maj ątku odrębnego i ńajątku
obj ętego małŹeńską wspólnością majątkową.
4- oświadczenie o stanie maj ątkow1łn dotyczy maj
ątku w kaju i za granicą'
5. oświadczenie o stanie majątkoqłn obejmuje również wierzy'telności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsóa
położeńa nieruchomości'

CZĘSC A
Ja, niżej podpisany(a)

..........''stanisław Franciszek Połtlm
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a) 14 września 1946 r',
....

w

Staryrn Lesie pow. Starogard Gdański

'.......Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim.
Wójt Gminy....
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funłcj e pub liczne (Dż' U. Nr 106, poz.679,z
1998 r. Nr lI3,poz.715 i Nr 162,po2. 1126,21999 r. Nr 49, po2.483, z2OOO r. Ni 26, poz.
306 orazz2002r' Nr 1l3' poz. 984 i Nr 214,poz' 1806) oraz usta\ły z dnia 8 marca t990 r. o
samorządzie gminrr1łn (Dz-U.z2001 r.Nr 142, poz' 1591 oraz z2OO2 r. Nr 23, poz'220, Nr

62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz'1271iNr214,poz.

1806),zgodnieżŃ.Ż4htej

ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności maj
ątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
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I' Zasoby pienięzne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

.

.

.

80.000,- zł

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: ..........'....'...'...nie doĘczy.......
_

papiery wańościowe: ... '.. '. . ... '.. ....

. .

.nie doĘcry. . ... . ...

..

.

u.
Dom mieszkalrry o powierzcbni I1O. m2
z dztdką -977 m2'garłż'bud. gospodarczy'wraz
o łącznej wartości:....'210 '000,- zł..
l'

tytuł

prawny:

.............'....własność......'................'..

2' Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy

,

o wartości:

Ętułprawny: '..'...
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj

go

spodarstwa

nie

dotycry

,

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:
o

wartości: nie dotyczy

Ąłułprawny:
IIr.
Posiadam udziały w spółkach harrdlowych
...

_

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.....nie dotycry

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:
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v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego
do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu
tery'torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetalgu - należy podaó
opis mierua i datę nabycia, od kogo:
.'...'..'....'nie doĘczy...........'.

vI.

l' Prowadzę działalnośógospodarczą2 (naleĄ

podaó formę prawną i przedmiot działalności):

.........'.........nie doĘczy..........'..

2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej
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VII.
1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

spółki) nie dotycry..................

2.W spółdzielniach: ......... ...nie doĘczy..........''.
3.W fundacj ach prowadzących działalnośó gospodarczą:
.nie doĘcry......

vuI.
Inne dochody osiągane z ty'tułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego ty{ułu:
.

wynagrodzenie z^ pracę

-

13

4'7 86,,90-zł (brutto)..........

dodatkowe wynagrodzenie roczne (za2009r.),l 1.526,00 zł- (brutto)..

..............'..... ryczałĘ za kilometrówkę

-

.............'..'...wczasy pod,,gruszą''

1

2.64 4,08 -

zł(brutto).....'

10,- zł(brutto)

....'..............św.rzeczowe z ZFŚS (wolne od pod.doch.) _
..............,....nagroda jubileusz,

za

45lat

pracy

_

tLj .,5.'k/.i4w

zl

45.200,- (brutto),

.......,...........doplata do wypocz.zorganizowanego _

Ó^_.ą-({-

380,_

7

0,_

zl (brutto)

l
...........'.'...paczka świąteczna - 260.- (brutto)

T

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku poj azdów
mechanicznych na|eży podać markę, model i rok produkcji): . . .
..........,.......Mercedes 220

Opel

Antara

CDI
2,0

-

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

CDTI -

2008 r.

x.
Zobowiązanie pienięzne o wańości powyżej 10 000 złoĘch' w tym zaciągnlęte kredyty i
pozyczkj oIźV warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w zwiąku z jakim
zdnzeniem, w j akiej wysokości) : .'....'........ nie dotyczy......'...

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

......Starogard Gdanski' 2'1 k:o..::tńa 2071 r.

(podpis)

(miejscowość, data)
' Niewłaściweslceślić.

'?Nie dolyczy działalnościwytwórczej w rohictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
zaloesie gospodarstwa rodzinnego.
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