
OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE
radnego gminy

Rawa Mazowiecka, dnia 25 luty 2015 r.
(miejscowos c)

Uwaga:

1. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i 2upetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nale~y wpisac "nie doty-
czy".

3. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nyc h sktadnik6w majctt-
kowych, dochod6w i zobowictzan do majcttku odr~bnego i majcttku obj~tego maaenskct wsp61noscict ma-
jcttkowct·

4. Oswiadczenie 0 stanie majcttkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

( CZ~SC A

Ja, nizej podpisany(a), Stawomir Stefaniak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19lipca 1954 roku w Rawie Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Sekretarz Powiatu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wsp61nosci majqtkowej
lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:
I.

Zasoby pieni~zne:

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: ok.45.000zt

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~:

1. Dom 0 powierzchni: 220 m2, 0 wartosci: 390.000 zt

tytut prawny: wsp6twtasnosc

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci:

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci: 20.000 zt

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: wsp6twtasnosc

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci:



1. Posiadam udziafy w spOfkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsifilbiorcow, w kto-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac iiczbfil i emitenta udziafow:

nie dotyczy

udziafy te stanowiq pakiet wifilkszy niz 10% udziafow w spoke:

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spofkach handlowych - nalezy podac liczbfil i emitenta udziafow: nie dotyczy

Z tego tytufu osiqgnqfem(filfam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spofkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsifilbiorcow, w kto-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wifilkszy niz 10% akcji w spOfce:

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spofkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: nie dotyczy

Nabyfem(am) (nabyf moj mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrfilbnego) od Skar-
bu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, ktore podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie-
nia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

1. Prowadzfil dziafalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy

osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dziafalnosci (na- (
lezy podac formfil prawnq i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy

osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VII.

W spOfkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): nie dotyczy

- jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiqgnqfem(filtam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajfilc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytufu: umowy 0 pracfil w Starostwie Powiatowym- 118725,42 zf
diety radnego - 4.061,20



IX.

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark~, model i rok produkcji): kia ceed - 2008 r., chevrolet cruse - 2012

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt na zakup
samochodu chevrolet w wysokosci 40.000 zl na okres dw6ch lat, na warunkach banku, do splaty 20.000 zl


