oŚwłncZENIE MAJĄTKowE
,

skarbnika gminy,

@i

Starogard Gd. dnia 11.04.2012 r.
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2' Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowa nia, naleĘ
wpisać ..nie dotyczy''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych
składników majątkorvych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i
za granicą.
5. Oświadczeniemajątkowe obejmuj e również wierzytelności
pieniężne.
6' w częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB
zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie
oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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a, niŻej podpisany (a),

Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe : Elżbieta Sadowska,
Porazik
Urodzony( a): 02.05.1964 w Skarszewach

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Urząd Gminy Starogard
Gd. skarbnik gminy
po zapoznaniu się z ptzepisarti ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowa dzenia
działalnościgospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. IJ.
Nr 106, poz.679,
21998 r.Nrl13,poz.715iNr 162,poz.1126,zt999r.Nr49, poz.4g3,z2OOOr.Nr26,poz.
306 otaz z 2002 r. Nr 1 13, poz.984 i Nr 2I4, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia g marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z 2OOt r. Nr 142, poz. l59l oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr
62, poz. 558, Nr ll3, poz. 984, Nr 153, poz. t27I iNr 214, poz.
1806), zgodnie z art. Z4h tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej
wspólnosci majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środkipienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: 20.000

majątkowa)

- środkipienięŹne zgromadzone w walucie obcej: nie

PLN (małzeńska wspólnośó

dotycry

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

il.
powierzclni: 270 m2 na działce o powierzchni 691 m2, o łącznejwartości:
850.000PLN, tytuł prawny: własnośćmałzeńska
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2' Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, owartości:
nie dotycry, tytuł prawny: nie

doĘcry

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie

dotycry

powierzchnia: nie doĘ czy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie doĘczy
tytuł prawny: nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód,i dochód
w wysokości: nie doĘczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie doĘ czy
o wartości: nie dotycry
tytuł prawny: nie doĘczy

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podaó liczbęi
emitenta udziałów: nie

dotycry

udziały te stanowiąpakiet większy niŻ I)Youdziałów w spółce:
nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyizy

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbęi
emitenta akcji: nie dotycry
akcje te stanowiąpakiet większy niŻ IO% akcjiw spółce: nie
doĘcry
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
doĘczy

v.
Nabyłam (nabył mój małżonek,zwyłączeniem mienia ptzynaleŻnego
do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargu - należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie

doĘcry

vI.
1' Prowadzędziała|nośó gospodarcz{ (nalezy podać formę prawnąi
przedmiot działalności):nie

doĘczy

- osobiście: nie

doĘcry

wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości:
nie doĘczy
2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĘ podaó formę prawnąi przedmiot działalności):niedoĘcry
- osobiście: nie dotyczy
_ wspólnie z innymi
osobami: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
-
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vil.
W spółkach handlołvych (nazuła, siedziba spółki): nie dotycry
-jestem członkiem zarząd'tt (od kiedy): nie dotycry
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie
dotycry
Ztego tyfułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
-jestem członkiem zarządtt (od kiedy): nie dotycry
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotycry
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
3. W fundacjach prowadzącychdziałalnośó gospodarczą nie doĘcry
- jestem członkiem zarządll (od kiedy): nie dotycry
_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Ztego tyfułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
1.

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,z

podaniem kwot uzyskiwanych zktzdego tytułu: wynagrodzenie z Ętułu zatrudnienia w
Uruędzie Gminy Starogard Gd. - 105.379'48 PLN' wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
413,71

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podaó markę, modeli rok prodŃcji): Seat, Alhambra,2000

x.
Zobowiązania pieniężne w wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
poŻyczki orźV warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdarzeniem' wjakiej wysokości): nie doĘczy
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ napodstawie drt. 233 1 Kodeks
ukamego za
$
podanie nieprawdy llab zatajerue prawdy grozi karapozbawienia wolno ści.
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' Niewłaściwe skreślić.

'Nie

dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i nłierzęcej,
w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy r ad nadzor czych sp ółdzielni mie szkaniowych.

