ośwlAnczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Bolewo, dnia 29.D4.201,5 r.
(nae] 5cowość)

1. ośoba składająca óśŃiadczenie obowiązana jeśl do żgodnego z Plawdąl
stalannego i zuPełnego ĘPełnienia każdej z rubĘ],k.
2. Jeźe]i Pośzczególne lubryk1 nie znajdują f konkretn}Ę Plz]1)adku
3. osoba śŁładająca ośiriadczenie obowiązana jest określió PrzFateżnośó
poszcżegÓlnyctt składńików DajątkofiYc}t, dochodów i zabó|łaążań, do nająŁku
odletlneqo i nająŁŁu objętego Dałżeńs]<ąłsPólnościąnajątkową.
4, ośwaadcżenieo sŁaĘie 4ająŁkon,lm doiyćzy Bajątku { Łlaju iża granicą.
5, ośRiadcżenieo sŁanie najątkoł}m obejnuje róńieź łielzytelĄoŚci Pleńiężne.
6, w części A oświadcżeniażawarte są infomacje jafune, w cżęści B zaś
info. acje Diejaffne dotycżące aal.esu zeieszka4ia §kładającego oświadczenie
oraz eiej sca PołoźenianieĘchoEości.
Ja, niżej podpisany{a), DoNATA slAŃcZA(, stasZczak
(iniona i nazwisko oraż naż isko rodowe)
urodżonv(a) 21 narca 1916 r H ciechanowie
Radna Gniny stupsk, .t?ia}a]ność gospodarcza
(miejsce zalrudnieĄia, stanowisko lub funkcja)
po zapoZnaniu się ż prżePisani uslawy ż dnia E narca 1990 r. o samorzadzie
qninnyn (Dz. U. z 2001 r. Nr l42, poż. 1591 ola.z 2a02 r. It 23, poz. 220, Nr
62, poZ. 558, NĘ 113, poż. 984. Nr 153, poz. I21I i Nr 214, poz. 1806),
zgadfie z art. 24hte] usiaNy ośWiadczan, że posiadam Wchodzące W sk}ad
małżeńskiejwspólności majątkowej lub slanowiące mój najątekodrębny:
L

Zasoby pieniężne:

śródki pienięźne zg.omadżone W Wa]ućie polskiej: Ąie dolycżY

- śro.tki pienieżne zgromadżóne U fia]ucre obćej: nie do!yćz:l
papiery warŁościcre I rL.e dolVcży
11.

1. Don o poviierżchni: nie pcsiadan n], o Wartoś.iI
iytu} praiJny:
ilićs
żkanie o p oiiierżch.i: nie qosiadan #, .] liari:ościI
2.
iytu] pr. nr:
3. GospodarstNo ro]ne:
|odżaj qospodarsl!,a: ni. doiy.żyl poNierzchni.: .,.,...
rocż:j zaŁ,udoNy: ni. coi!czy
tyluł p.:liny | f,ie .].|!
Z Łegc lyŁu]u.Si.91:ił en(ełan] W roku bieżącyn P.Zychó.i
] dcchód

ij 1ij,so..ś.

:

4. Inne rie.uchcności:

źa

polrierżchnia: nie coi!c._v

IIL
1. Posiadan udziały w spótkach hand]ow]ch 2 udżia]en gninnych
osób prawąy.h ]ub prżedsiębiorcóli, w któIych !.]żesŁniczą
Łakie ósoby na]eży podać Liczbę ! enitenta udz]ałó
nie dotyczy
udżiały te staDoNią pakiet Więksży n!ż 10'J LiżiałóŃ
spÓ!ce: nie dotyczy
Z tego tytuł! os!ąqnatem{ętan) w roku ul,ieg]yn dóchói
:

2. Posiadan udziały innych spółkach haĄdlodyćh - należy
podać iićzbę i enlŁenta u.]żiałóN: nie dolyczy
z Ł.go lyŁułu oSią!]rą}en(eian) H l.cku ubiegłr/m d.caó.]
HysokoŚci:

Tv,

ak c]e l, spólkach naąd]of;ycb ż udziatei gninl),c.
osób prawny ch ]ub p.ze.]siębiorcóN/ H kŁórych rjcżes-nicZą
r:akie osoby - na]eży podać riczbę i emitenia akcji:

1, Posiadam

nie dotycży
akcj e te st anoNią pak]ei fiiększy niż i0t akcji ,j spó]ce: ,.
nie doŁycży
Z tego iyiu iu osj.agnąłen(ełan) .okD ubiegi,rn dochó.] N
HysokoŚcl:

2, Posladan ak c]e W lnn}ch spółka.h hand]ony.h lla]eży po.]aĆ
licżbe i enitenla akć]i: nie .1oŁycży
Z Łego tylułu osiągnąlen(ęłan) W roku ubiegi}t doćhód W
N3by}en{an) (nabył nój łałżoneki Z Ny]ąc2enlem inieni.
przl/na]eżneqo do jego ra]a.ku odręlrneqo) od skafbii Państta,
r4nej paiLsiuoliej osoby praNnejl ]ednosie{ sanorż.lcu
teryl,orla]neqo/ icb żijlazkó!, rub od konuna],r.] cscby i]r.,!ire]
naslępujące nienie, kr]óre pcd:|ega]o Zbyciu H drodżć p.ż.Łarg!
ła]eżypodaĆ opls mienia i caie nabycia, od kogoI r]e dctycży
vT,

i, PIoHadzę dziatalność gospcdarcza inaLeży pocać to.!rę p.awrlą
i prZe.lniot dZiałalnoścr): dzałalnośćgóspoda.cża sk]ep
spoź\,!icżo- prZemy5łóliy od 1 ]ipca 2014 roku
osobiście Łak
WspÓ]nie 2 innyal csobarii nie doŁycży
Z tego tylułu osiągną!en(ęłam) w rokLl ubiegtyn p.zychóil
i dochód W Wysokości:-Pfżyci!ód I-13392,92 z] żi, dcchóc] 716i5l9i z!,
2. zalządżafr dżiałatnościąqospodarc2ą ]ub jesten
przedstawicie]em pe}nonoćnikienl ta}iej działalnoś.1 (na]eży
podać folnę prawną i 9Iżedrniol dżiała]noścr):Ęić dotyczy
osobiście
- Wspólrie ż innyni osobani
Z iego ty.Liu oslągna}.!l(elan) N ioku ubieq]yn] iloćhóc

v]I.
li spó]kach handLowych (nazNa, siedzib3 spó]ki) | nie doŁyczy
- jesten cżtonklen zarządu (od kaedy)
- jesL]en cżłonkien.ady nadżor.Zej (od
on.],,,9o
ubieqtyn doćhód
li liysokoŚci: nle dotyc2
:

vII L

inn. .]ochcdy csiągane ż .yiuiu Zairudnienia ]ub inle]
dżiaia]ności żarobkoWe] ]u, 2a]ęć, z po.ia.j,en ].doŁ uzyskrN:nyot]
z k.żdeqo lyŁu]u: z Fun.]Ulżu ALineniacy]nego 12,i]0! żł,
1814,4a ż!, p.oN!zja 5.}-!,sa Ą49,aa 7ł
Dieia Radnegc i sottysa
ż Łytutu najnu 17.880. !0 zt.
Ix,

składniki firienia .uchonegó o Hariości po yżej 10.000 Ziotych
i
rok prodDkć]i) : nie dot\,cży

przYpad]<u pojazdów nechanicZrLych naLeży podaĆ nlarkę, node]

(F

X.
ZoboHrążanla

pieniężae o NafŁości po yźe] 10.000 zlot)ich, u tyn
i pożY.z]{i oraz ]/rarunki, na jaljch żoStaty
kredyty
zaciągnięŁe
udzie]one (Uobec kogo, N Z|riążku ż ]akin zdalzenlen, !, jałre]
liyso].oŚci) : nie dotyczy
czĘ§c B

Po!ryżsZe ośi{iadcżenieskiadam śr.J!adony{a). aż na podsiaNie
233 § 1(odek§D karnego za po.]3nie nleprawdy ]]rb Zaiajeni"
preNdy groui kara pozba ienja Wo]ncŚ.i

Bo]ewo, 29-04.2015 r,
(mr3j

sćoNość,data

)
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