
Dz. U. z 2003 r, Nr 34, poz. 283

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego powiatu
BRZEG, dnia 10.09.2014 r.

(miejscowość)

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 wpisaó

..nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspó!nością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wlezytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,niżej podpisany, MACIEJARMIN STEF'AŃSKI

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 02.01.1956 r. w OPOLU

STAROSTWO POWIATOWE - STAROSTA BRZESKI
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z200I r. Nr l42, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz. 984, Nr
753, poz. l27l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

WSZYSTKIE WYMIENIONE SKŁADNIKI NALEZĄ DO WSOLNOŚCI MAŁZEŃSKIEJ.
L
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 220 000 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartościowe: Nm DoTYCZY

1. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 450 000 zł

§rtuł prawny: WŁASNoŚĆ rupoTEcZNA
ż. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości:

§rtuł prawny: ---



3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: ---

o wańości:

rodzaj zabudowy:

§tuł prawny: ----

ztego §rtułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ---
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

a) DZIAŁKA - 3 ARY- ZABI]DOWANA DOMKBM LETNISKOWYM 35 m2

b) DZIAŁKA - 0,4019 IIA

o wartości:

a) DOM EK- 35 000 zł ,DZWLKA- 60 000 zł

b)DZIAŁKA 60 000 zł

§rtuł prawny:

a) WŁAsNoŚC

b) wŁAsNoŚĆ
ilI.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziŃempowiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet więks4, niż I\Yo udziałów w spółce: ----

Ztego §rtufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: --_

2. Posiadam ńziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó |iczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY

Z tego §rtufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---

Iv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby- naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: --

Ztego trułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ---

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY
Ztego brtufu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ---

2



v.§
Nabyłem (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia ptzynależmego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich rwiązków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu-naleĘ podaó
opis mienia i datę nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

l\[IE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami

Ztego§łułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychódi dochód w wysokości: ................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

NIE DOTYCZY

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,..,........

vII.
W społkach handlowych (nanta, siedziba spółki):

NIE DOTYCZY

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

Ztego §rtufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: -

vItr.
Inne dochody osiągane z$ułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkużdego §ńułu:

STAROSTWO POWIATOW W BRZEGU ZTYTUŁa ZATRI]DNIENIA :

- za rok2013 - 195 506,96 zł

- od sĘcznia do sierpnia2014 r - 110 884,10 zł



DOCHÓD MAŁŻONKI Z TYTIJŁIJ ZARI,DNIENIIA:

- za rok ż013 - 7 5 243,67 zł

- od stycznia do sierpnia20l4 r - 54454,49 zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych(w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podać markę, model i rok produkcji):

OPEL ANTARA - 2010 r.

SUZUKI GRAI\D VITARA - 2004 t.

YAMAIIA VP 02 -2001 r.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz

warunki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w nviązku z jakim Źdarzeniem, w jakiej wysokości):

KREDTY POD HIPOTEKĘ 149 435,55 zł BA|[K BPIJZ SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ODDZIA W BRZEGU

CZĄŚCB
Adre s zamieszkania o s oby składaj ącej o świadczeni e :

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

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

BRZBG,10.09.2014 r.

(miejscowośó, data)


