
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniuwójta!

Golub-Dobrzyń, dnia 25.04.2018 r.
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w krajui za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a), Bożena Barbara Stogowska, n.r. Borowicz..
( imiona i nazwisko oraz zazadska oes

urodzony(a) 6 sierpnia 1967 T. ......eesssesnssnsssnsoennce w Jabłonowie Pomorskim..

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, Koordynator Działań w Dziale

Świadzzeń Podzinmiek ikeoe diożodoaowwesiiiol sodacniucisie»ciazawia:
..................................................................... ..................... .. .....  .................................. ........ .......... . ........

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 34.000 zł stanowiące małżeńską wspólnośćM> | se sn le cb oda Ul Sak SKY RRT JS SG Dai bk UD Ao Ga a dd AC SEE ER SS NS Sk e pOry.................................... ..... >... .... >... .................... ....... ..... ..... .......... ......>... e... ......................... .....

e..ęza.ę............................................................. >... .... ..... . ............... .......................................... ........ ......

.............. ................. >... ..... ..... .. ...................... .............................................. >... ........................ .... . .......
.......................................... .. ................................ ........ ....... ... ..... ................................................. . . .......
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II.
1. Dom o powierzchni : nie dotyczy m?, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy..............

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m”, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy........

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy...........eeseesnseeennenenenonnenonnene , powierzchnia: nie dotyczy..........eeevev.

O Wartości: MIEZYsoo wosi sowa wos aoś wie soda maśsoniwwew swo wosse res joakiśoeiiominokoma ejst wi boat wewÓnd jiki)
rodzaj zabudowy:nie dotyczy.........eeeeeveeeenenseneananonnenne pijawek wikoieśicks kees poiioiieeii od odwwn ck
tytuł prawny: nie dotyczy...... jk gacka YN PEN PEA ZZZNEpadl ślikiścki
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: nie dotyczy...

4. Inne nieruchomości:
:

rowese ziemia rolniczań. 305: 25...Zi seo soiAEodA SkokZve BSju poko wadia :

............ .. ..... ............................................................................ ................ ............................. ..... . .....
o

>

wartości: 15.000 zł.........-/seięscośoilaca cza sesee ass bsa ed epa nąpaase hea pei ewa SELLOe... ....................... ............. >... .................... >... ..................................... +....o.ę....................................
tytuł prawny: własność stimioówiąci małżeńską wspólność majątkową. ........eeesvsesussssessesoensenasenenawnna

MI.

2.0.90... >... o... ................................................................ .............. O... o... ................. ......... ........ ...........

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałówwspółce: nie dotyczy...........seeveevoee Pom
........ $...................................................................... . ...................... ....................... ....... ............... .... .  .....Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy..............eeeeeeeev.

................ .......... O... OE... O.O... Y.. Ee... COOL... OO...O.O... ................. .................................. . ........

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
+.....rozoseare............. ......... ....... ................. ......... ................. ..... ................. .... ......... ...................... . . .... .....

skoje te stanowią pakiet większy niż 10% skcji W spółce nie dołyczy.Ooiezejesanioi liniowyiwo4..z....................................................................... ............ .....  . ..... ................................... ...... . ....... ...........
Z tego tytułu osiągnąłem (Gełam) w

r

roku ubiesłan dochód w wysokości: nie dotyczy.............z:
r.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
Kogo: Je OOOooosika sorki Grain io w secie ooo kosa akiek io kasie atkiosk ae wik



VL
1. Prowadzę działalność gospodarczą” (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):|.>aaa rownosa paki oplaeCesc powo haiopya ae ooo nhy | pore. pei Sob Janion |e.Asoso paeeik i o cz SEO epok 7 SS PE SES DYS EM DYS EEN TEE EOei............................... .....  ....... ....... ............... .........................................  ...... + ror... ........................ . .....

- ue © io] Odobeoisie OŚ. |...e osę wos wan eko yhszee wh Tao? e Sk Lay aha SE SSE ka A)Rie................................ .............................................. ............................................................... ..  ........
Z tego tytułu osiągnżłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód wsusualaicka nie dotyczy...

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.............eesvevev. aa
DW UEUSESOPOCIE odpo aek eel ew kane4 dick zenTĘPSSOSZOSSeiejog
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczyaids es kc

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy............e.seeessnessesneonsnenesessessesonsesenaenene

- jestem czionkiem zarządu (od biedy): nie dODYCZY...: sesorcśroszaswwśwsy(aośsówskośpaawośkszacznioścowsnonsowwśco yoga

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dokec..eseiieie- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy....... Ś ienia AAPE
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie sietozyci SEO

2. W spółdzielniach : nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy:
nNEzosia oda osaneea- jestem członkiem rady nadzorczej” (od kiedy: TĄ.ENDE SPE SAO z aeissśnike

- jestem członkiem komisji aa (od kiedy): nie dotyczy. ...ssasihpese5es90s00940ssa6s0śćsZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:niedojsc oaześsiośze ac
.................................... ...... .................. .. ... ..... . ............... ........ >... ................................ ..... ..... ...  ........

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem człunkiem zarządu (od kiedy): nie dody zaw ckee zeski swiecijs ek oj oe iesd akon Ski
................................................... ..... ... .... ............. ..................... ............ e... c... .................. .... .......

- jestem odasikien pady nadzorcze) (o OyOOO... ...... oo ozo noo ś as noo pozaoo ses a osa sec Dale ai eż
................................ >... ....... ................................... ......... ............ ......... ..... ............... ..... >... . . ....



- GA członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie =>oaiaeooo woo eeik eeee
4.2992. 26$0200 2... ..O.............. >... .................................................................................  .......................

22.0... ......................................... 4... .............. >... .......................................... ...... . .............. . ... ............

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 54.851,66 zł wynagrodzenie ze stosunku pracy,
4.720,00 zł wynagrodzenie członka MKds. PiRPA stanowiące małżeńską wspólność majątkową........

...9o....OeOPO LO... ŁO. OPEL. O O.O... OO. ......s... ............. ............................. >... .. ............ ........................ .... . . ..  .....

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji ): Opel Astra, rok produkcji: 2007 r.
stanowi małżeńską wspólność majątkową

4.00.0022 44 6422... ............ LOL... ELO... OO... ............................................ ....... .............  .... >... . ............... .....  .  . ....

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
WysMOP U... een os one seo onne poniesieoesieoaijeee owca
.............  ........ ..... .................................... ©... .... >... .................. ........................... >... >... ........... ........... . .....
........ ................................................................................................................................................... .....
.................................... .............. o... ............. ....................... ............................ .......................... ...... .  . . .....

....... +................................................... ........... .  ........ .e..o.ero.re................ ........ +.o.seosso.ze............ oe... ..... .....
e.................................. .... ... .. . ...... ....... . . .. .. ......... ......... ...... . ........... *........................................  . . ..... .........
.......................... . . . .. ...... ..................... ........... ...... .... . .... .......... ............................................ .... ...... ...........
e... ... ....................... .. ....... . ................ LO...>... ....... >... ..................................................... ............
+................ e... .................. . ......... ................. ............ . ...................... ............................................... . .......
......... +.................................................................. .. ....... ..... ..................... . .. .............. .................. ...... ........



CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Golub-Dobrzyń, 25.04.2018 r. :
( podpis )( miejscowość, data )

' Niewłaściwe skreślić.
? Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
? Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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