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OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE
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wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego
gminn~ osob~ prawn~ oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu
wojta [1]
Slawno

2013-04-28

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladaj<\.ca oswiadczenie obowi<\.zana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupeloego wypeloienia
katdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<\. w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisac ,,nie dotyczy" .
3. Osoba skladaj<\.ca oswiadczenie obowi!jZanajest okreslic przynalei:nosc poszczeg61nych skladnik6w
maj<\.tkowych, dochod6w i zobowi!jZao do maj<\.tku o dr~bnego i maj<\.tku obj~tego malZeosk<\. wsp61nosci<\.
maj<\.tkow<\..
4. Oswiadczenie maj<\.tkowe dotyczy maj<\.tku w kraju i za graniC<\..
5. Oswiadczenie maj<\.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~i:ne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s<\. infonuacje jawne, w cz~sci B zas infonnacje niejawne dotycz<\.ce adresu
zamieszkania skladaj<\.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nierucbomosci .

CZ~SCA
Ja, nizej podpisany(a), .... . ................... Ryszard Stachowiak...................... ..
(imiona i naZ>l'isko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .... . .... 12-08-1971 f. W Grudzictdzu
stanowisko: W6jt Gminy Slawno, zatrudniony: Urzctd Gminy Slawno
(miejsce zalrudnienia, stanowisko !ub junkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospod arczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113 , poz. 715 i
N r 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113 , poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 2 14, poz.
1806), zgodnie z a11. 24h tej ustawy oswiadczam, i.e posiadam wchodz~ce w sktad malzenskiej wspolnosci
majl1tkowej lub stanowi l1ce moj

I. Zasoby

maj~tek odr~ bny:

pienj~i:ne:

srodki pi enittzne zgromad zo ne w waluci e po lskiej: .... .. ..... ...... . 12,5 00

z~ ..

... ............ .

srodki pi enittzne zgromad zone w walucie obcej : . ... . . .. .......... nie dotyczy ..... , . .. . . . . , ........ ..
papi ery wartosciowe : .. ". " .... "" . .... ... ,nie dotyczy
, . . . . " ... .. .. , .. , ... ,., .. .. , .. .. " ". ', .. ... . . , . .. . , ... na kwot~: ..... , .. . . ... ,.... nie dotyczy .......... .. ..

II.
1. Dom

0

powierzchni : ...... nie dotyczy .... " m2, 0 wartosci: .... .. nie dotyczy .. . ... tytu1 prawny:

2. Mieszkanie 0 powierzclmi: ...... 65,3 2 . m2, 0 wartosci: ... 150.000 zl.. .... tytu1 prawny:
wlasciciel- malzenska wsp6lnosc maj'lctkowa.
3. Gospociarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ..... . nie dotyczy ........., powierzchnia: ...... nie
dotyczy.".. 0 wartosci: ... nie dotyczy ... rodzaj zabudowy : . .. ... nie dotyczy .. . .... .. " .. ".
tytu1 prawny: . .. .. ... ... .... nie dotyczy ...... .. ...... .......... ........... .
Z tego tytulu osi~ct1em w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
- dzialka lesna 0 pow. 0,80 ha, wartosci 11 .000 zl,
tytu1 prawny: malZenska wsp6lnos6 majcttkowa;
- zabudowana dzialka budynkiem wielorodzinnym 0 pow. 0,0902 ha, udzial 1297/IO.000 cz~sci
dzialki 0 wartosci - 2.600 zl, tytu1 prawny: malzenska wsp6lnosc maj'lctkowa;
- zabudowana garaZem dzia1ka, powierzchnia: 0,0042 ha 0 wartosci 3.700 zJ,
tytul prawny: malzenska wsp6lnosc majcttkowa;
- zabudowana wiatct dzia1ka 0 pow. 0,0173 ha, 1/3 udzialu 0 wartosci: 2.700 zl,
tytu1 prawny: mali:enska wsp6lnosc rnajcttkowa;
- 3 dzialki niezabudowane 0 lctcznej pow. 0,4816 ha, udzia1 31911 0.000 cZ(:sci 0 wartosci 3.000
zl,
tytul prawny: malzenska wsp6lnosc majcttkowa;

III.
Posiadam udzia1y w sp61kach handlowych - nale:zy poda6 liczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi'lcpaki et wi~kszy niz 10% udziai6w w sp61ce: ... . .... .... nie dotyczy ............... .
Z tego tytulu

osi ~n'lclem

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ...

IV.
Posiadam akcj e w sp61kach handlowych - nale:zy poda6 Ii czb~ i emitenta akcji: ni e dotyczy
akcje te stanowi<lpaki t w i~kszy niz 10% akcji w sp6te : ........ . nie dotyczy .... .. .. .. .......... .
Z tego tytu1u osiqgn<lfem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....... ..nie dot czy ......... .

V.
Nabylem (naby} m6j malzonek, z v.rylct zeniem mieni przyn al znego do jego maj <ltku odr~bnego)
od Skarbu Pans1wa. innej pal1stwowej osoby pra vmej . j edn stek samorzztdu terytorialnego , ieh
z\vi qzk6w lub od komunal nej osoby prawnej naslvpuj qct:: mi nie, kt6re podl eg to zbyeiu w drodze
Il J'/c IUr!; lI - I1d k ·;iv poduc u n i s l1lit'll i" i 1<11 ',' !1 a tl) liLl. ud kl gn. nk d, 1\ C7

VI.
1. Prowadz~ dzialalnos6 gospodarczapl (nalet:y podac fonn~ prawnct i przedmiot dzialalnosci):
rue dotyczy
osobiscie: rue dotyczy
wsp61rue z innyrni osobarni: rue dotyczy
Z tego tytulu osi£®1a,lern w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Zarz¥lzam dzialalnosci~ gospodarc~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalet:y podac form~ prawnct i przedmiot dzialalnosci):
osobiscie: nie dotyczy
- wsp61rue z innymi osobami: rue dotyczy
Z tego tytulu osi~nqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonldem rady nadzorczej (od kiedy): rue dotyczy
- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~n~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: rue dotyczy.
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej[31 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): rue dotyczy
Z tego tytulu osi£®1~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
3. W fundacjach prowadz~cych dzialalnos6 gospodarcz~: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): rue dotyczy
Z tego tytulu osi~n~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

VIII. Inne dochody

osi~ane z tytu1u zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~6, z

podaniem kwot uzyskiwanych z ka.zdego tylu1u:
- stosLlnek pracy - 136 954,64 zl

IX. Skladniki mienia rLichomego 0 waJ10sci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd 6w
mecharicmycb ralety poda f ma rk \" wodel i rak prodJlkc;ji) '

- samoch6d Toyota corolla J,61. 1999 rok .

x. Zobowicl,zania pieni ~ine 0 wartosci pOwyZej 10 000 zlotych, w tym zaci agni ~te kredyty i
pOZyczld oraz warunki. najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi¢u z jakim zdarzeniem, W
jakiej wysokosci) : kredyt 16.000 zl BS w Slawnie. w zwi¥ku z zakupem mieszkania.

