
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

skarbnika gminy

Janowice Wielkie, dnia 18 kwietnia 20n0 r.
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UW,ĄC.Ą:
ł. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgoclnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia kaŻtle1z rubryk.

,m przypadku zastosowania, na|eŻy wpisać ,,nie dotyczy,'.
śiić przyna| ezność poszczegó tnych sktadn i ków maj ątkówych,
trtku o bj ęte go rnatze ńśĘ wspó lno śc i q rłraj ątkową.,'a granicą.
Inosc i  p ien ię inc.
e, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
l połozen ia nięruchomoŚci.

CZĘŚce
.[a, nizej podpisany(a), E!żbieta Stasiak Cvran

(imiona i nazwislco oraz nazwisko rodowe)

urodzorry(a.) a8 łnarcc I955 r. w Piechowicach
zatrłtrn,łcion&' w [Irzę{tzie Gn,eiruy w .{anowicach Wiełkich rucl stanawisku Słearhnika Gweinv ."".""

( m iej sce zatrudn ien ia, stanor,visko lu b funkci a)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospoclarcze. iprzezosobypełniącefunkcjepubl iczne (Dz.IJ.Nr l06, poz.679, z1998r. Nr 1|3,paz.7l5 iNr
162, pcz' 1126, z 1999 r. Nr 49, poz- 483,2f000 r. Nr 26, poz. 306 oraz zzo0z r.Nr tr 13, paz.9B4i Nr 214,
poz. l80ó) oraz ustawy z ctłria 8 lrrarca l990 r. o samorzącfzie gnrinnytrr (Dz. [J. z2aa| r. Nr l 42,poz.1591 onz
zzaaf  r '  } ' l r  23 ,  poz .22a,  Nr  62 ,  poz .  558,  Nr  113,  po2.984,  Nr  153,  poz .  l27I  iNr  214,  poz .  lg06) ,  zgodn iez
aft^24h te'i rrstawy oświadczam, ze posiadam stanowiące mój rnajaJek odrębny:

Zasohy pienięzne:
śl:oćll<i pienięzne zgromactzone rł, walucie poiskiej : l g.000,00 zt

[.

Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej : nie posiadam

J.]al]lel )/ rvart'o Ściow e.. n te p o s icexarn



Ir.
I. Lokat mieszkalny o powierzchni: 72 m2 (po pokiale z sąsiadem I/2 domu -

w hudjlnku po moich rodzicach), położony na działkach o nr 129/3 i 130/I, o
rm2 o tqcznej łuartości: 50.000 zt 4ltuł prawny: wspótwłasność z syp,eme'

2, Bu'tts;n,ek gar,eftoułrl-gcspotlarc71l prleburl,ewemy ce[eł}r' FrZlstosowamia
mieszkcf,ruej e powierzchni 58,65 m2o wartości 5a.000 zł ( postawiony ohok
r,et[zicack) na dziatkach j. w. ; Qtuł prawny: wspóhutasność z Synem

3. Mieszkcnie spótdzielcze własnościowe o powierzchni 50 m2 Prz! uL Szkatnej l m.5 w
Piech.owicach dcrowcttam w 2010 r. synowi - wojciechowi stasiak

4. Gospodar:stwo rolne: radzaj gospodarstwa: nie pasicłt\cł'm,powierzchnia:
o \vartoscl: . radzaj zabuclowy:
1. l '  f t  l I  t r t .łrrrt l  rz .' -  - - - -  

l -  
-  "  ' ^ J '  '

Z tegł tytułu osiągnętam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .. .
lnne nieruchomości: powierzchnia: nie posicd,am
o ivartości:

tyftrł prawny: ... "
lt["

po lewej stronie
powierzchni 644

go do fwrukcji
cłomu pa moich

Fosiaclałr.r

1łosiaalam

Llclziały w spótkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta vdziaŁów: nie

uctziaĄl te stanowiąpakiet większy niz Laań udziałór'v w spótce:

Z tega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
Posiaclam al<cje rł, spótlrach lrandlowych - naiezy poc1aó liczbę i emitenta akcji: rc,ie posi'acłałn

akcje te stanor'vią pal<iet większy niŻ |O,yo akcji w spółce:

Z tego t}'t.*u osią.qnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości:
v.
Nabytem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zrł'iĄz[<ór,v ltrb od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle gała zbyciuw drodze
pt.zetalgu . nalez'5' 1:odaó opis rnienia i ctatę nabycia, cld kogo: rtie ncb1ltt'l,łt



VI.
l. Prowadzę działalnośó gospodarcz{f] 7nalelry podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie prowadx,ę .....

osobiŚcie
wspólnie z innymi osobami

Ztego t1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....

f . ZarządzamdziałalnoŚciągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podaó formę prawnąi przedmiot działalności): nie zarząclzam

osobiście.

wspólnie z innymi osobami

Ztego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

Vil.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie jestem

jestem członkiem zatządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ..

Z tega tyttrłtr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

2' W spółdzielniach: nie jestem

jestem członkiem zarządll (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczejt3l (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztega tytułtr osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

3 . W fundacj ach prowad zący ch działa|nośÓ gospodarcz ą nie j es tełn. . . . .

jestem członkiem zarządu (od kiedy):



jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VilI. Inne dochody osiągane ztytliluzatrudnienia lub innej działalnoścr zarobkowej Iub zajęĆ,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytułu:

l) zatrudnienie w Urzędzie Gminy ranowice Wietkie; prlychód roczny 75,212,00 zt
( dochód _ 73.543,28 zł),

[X. Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10 000 zŁotych(w przypadku pojazdów
meclranicznych naleĄ podaó marĘ, mode| i rok produkcj|): nie posiadam

X" Zobowią1aniapieniężne o wartości powyżej 10 000 zŁotych,w tym zaciągnięte kredyty ipoŻyczki
oraz warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w zwiękuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości):
pożyczka z ZFSS 5.820,00 zł



CZESC B

(mie.iscowośc, data) (podpis)

I l  I  NiewtaŚc iwe skreś[ic.
[2} Nie clotyczy dziatalności wytwórczej w rolnictwie w Zakresie prodrrkcji roślinnej i mvierzęce4, w fbrmie izaklesie gospodarstwa rodzinnego.
[3[ Nie dotyczy rad nadzgrczych spółdzie|ni rnieszkaniowvch.


