oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE

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

Starogard Gd. dnia 08.04.2011 r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązuna jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać ..nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. o świadczenie maj ątkowe ob ej muj e również wierzytelnoŚci pieniężne.
6. w częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

a, niŻej podpisany (a),
Imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe: Elzbieta Sadowska, Porazik
Urodzony(a): 02.05.1964 w Skarszewach
Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: lJrząd' Gminy Starogard Gd. skarbnik gminy
J

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy zdnta 21 sierpnia 199] r. o ograniczeniuprowadzęnia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U' Nr 106, poz. 679,
21998 r.Nr 113,po2.715 iNr 162,poz. 1126,z1999r. Nr49, poz.483,z2OOO r.Nr26,poz.
306 oraz 22002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gmirurym (Dz. U. z 200I r' Nr 142' poz. 1591 oIM Z 2002 r. Nr 23, poz. 22O,Nr
62, poz. 558' Nr II3, poz. 984' Nr I53, poz. 127I iNr 214, poz' 1806), zgodnię z art. 24h te1
ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

L

Zasoby pienięzne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartościowe: akcje (małzeńska wspólność majątkowa)
na kwotę: 20.000 PLN
_

il.

1. Dom o powierzchni: 27 0 m2 na działce o powierzchni 69 1 m2, o łącznej wartości : 850.000

PLN,

ty.tuł prawny:

własnośćmałzeńska
dotycry m2, o wartości: nie doĘcry, tytuł prawny: nie

2. Mieszkanie o powierzchni: nie

dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie

doĘczy

powierzchnia: nie doĘczy
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/

Ilzy

otyczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie doĘczy
o wartości: nie dotycry
t1.tuł prawny: nie dotyczy

m.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów: nie

dotycry

udziały te stanowią pakiet większy ntŻ I0oń udziałów w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - na\eŻy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiąpakiet większy niŻ I)Yo akcji w spółce: nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.

Nabyłam (nabył moj maŁzonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze ptzetatgu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: nie
dotycry

vI.
1. Prowadz

doĘczy

ę działaInośćgospodar cz{ (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie

dotyczy
wspólnie z innymi osobami: nie doĘczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zaruądzarl działalnościągospodarcząhbjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleŻy podaó formę prawrą i przedmiot działalności):nie dotyczy
- osobiście: nie dotycry
- wspólnie zinnymi osobami: nie dotyczy
Ztego t1'tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
- osobiście: nie
-

VII.
1. W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): nie doĘcry
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dofyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- Jestem członkiem rady tadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry
Ztego ty.tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
3. W fundacjach prowadzącychdziałalnośc gospodarczą nie doĘczy

-
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jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem c
ie doĘcry

-lestemc
Z tego tyt
VIII.

Inne dochody osiągane

;niedotyczy

d w wysokości: nie

doĘczy

ztytliu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub

zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuŻdego tytułu: wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w
Urzędzie Gminy Starogard Gd. - 22.540'73 PLN

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychtaleŻy podaó markę, model i rok produkcji): Seat, Alhambra, 2000

x.

Zobowiązania pieniężne w wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredyty
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w związku'z jakim
zdarzeniem' w jakiej wysokości): nie dotycry

i
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), tŻ napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
dani e nieprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi kar a p ozb awieni a wo lno ści.

po

.;
(podpis)

l

Niewłaściwe skreślić.

w rolnictwię w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorcz1ch spółdzielni mieszkaniowych.

'Nie dotyczy działalnościwytwórczej
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