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§kladająca oświadczenie zobowiązana j€st do zgodnego z prałvdą, §tarannego
i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkr€tnym przypadku zasto§owania,
naleiT rr pi§ać ..!iś3g]ryśZy_.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych skladnikółv majątkowych, dochodółv i zobowiązań do majątku
odr9bnego objętego wspólnota majątkołvą.
4. oświadczeie o stanie majątkowym dołczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośłviailczenie o stanie majątkorvym obejmuje rórvnież wierzytelności pieniężne.
6. rv częściA ośrviadczenia zaryarte §ą iilformacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczedie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.
1. osoba

CzęśćA
Ja' niżei PodPis.nY(a)' Mateusz Stani§Ż

lini.nn

ii,,kko

olŁnazwisko lodo§e)

ulodzorry(a) 26 kwietnia l979 r,
we Lwówku Sląskim
Prze*odniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy
Trzebnickie Centrum Kultury i Spoltu - menedżęr kultury
(mi€jsc€

żalrudnienia, stanoŃisko

llb frnkcja)

po zapoznaniu się z pźępi§ami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminrrym
(Dz.IJ. z 2aC1 r. Nr 142, poz, 759I oruz z ż002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr I53, poz. 1,2'71i Nr 214, poz, 1806), żgodnie z ań, 24 h tej ustawy ośWiadczam,
ie posiadanr rłchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębnyi

I.
Zasoby pieniężle:
-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: -środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej -papiery wartościowe: na kwotę: II.

l, Dom

o po\Ąierlchn:| - m'. o \^anościI

Tytuł pla§ny| 2, Mieszkanie o powieźchni: 48 fu'. o wafiości:220.000 zl
t},tuł prawnyI własnośćodrębna
3. Gospodarstwo rolne:
lodzcj gospodarsrua: - powie-zchnia: o wartości | rodzaj zabudolły: truł pra\łny: Z tego t).tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przycl.ód i dochód
rv rł_vsokości:4, Irne nieruchomości:
powierzchnia: działka budowlala o powierzchni 0,998 ha
o wartościl 80.000 zł
tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska

III.

Posiadam udziały w spólkach handlowych z udziałem gmirlrtych osób prarłnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby naleźy podać liczbę i emitenta
udziałów: Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: z tęgo t}-tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w łysokości:ż. Posiadam udzialy w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
udziałów: z tego t}.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: 1.

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlorłych z udziałem gminnych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta
akcji: akcję te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: z tego tytułu osiągnąłem (ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 2- Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta
akcji: z tego t}.tułu osiągnąłęm (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 1,

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wylączeniem mienia prz) tuleżnego do
icgo
majątku odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej panstwowej oioby prawne],
1eanostet<
samożądu ter}lorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawĄ'mienie, które
podlegalo zbyciu rv dlodzę przetargu nalęży podać opis mienia i datę rrabycia, od kogo:
-

1,

_

2.

Prorładzę działalnośćgospodarczą (należy podać fonnę praw1lą i przedmio!
działalności): - osobiście- wspólnie z imymi osobami ż tegot}tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyrr przychód i dochód w wysokości: Zan
działalnościągospodarczą lub jestenr przeclstawicielem, pełĘÓmocnikiein
_ądzam
takiej działalności( nalęży podaó folmę plałną i przedmiot dżiałaln;ści):- osobiście- wspólnie z innymi osobami z tego t}.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w uysokości: -

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): _ icslem cZIoŃięm 7al7ądu (od
kiecly]: -jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): -jęsteli człoŃiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): z lego t}luIu osiągnąłem (ęłam) w rokLr ubiegłym dochód w wysokości: -

vIII.
-

Inne dochody osiągane z l},tufu zatrudnienia iub innej działalnościzarobkowej 1ub zajęć,
Z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

zatrudnienie w TCKiS - 60,350,91 zł
- 22,893,36 zł

- dieta radnego

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wańości po\ryżej 10,00O złotych (w przlpadku pojazclów
mechanicżnych należy podać markę, mode1 i rok prodŃcji):
Ford Focus Kombii 2003 - \łspółwłasność
małżeńska
X.
Zobowiązania pieniężne o watościpowyżęj l0.000 Złotych, w tym żaciągniętę ked},ty
i pożyczki oraz warunłi, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku jakim
z
zdarzeniem. w jakiej wysokości):
- kledyt mieszkaniowy własly Kąt na zakup mieszkalia PKo
BP SA do spłąty 55.230,99

CHF
kedyt hipoteczny

-

na zakup

działki budowlalej PKo BP

SA

dospłaty97.511,10PLN

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie ań. 233 § l Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Trzebnica, 26 kwietnia 2013 r,
(ni€j§colYość, data)
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2

Nięwłaściweskreślić.
Nie dotyczy działalnościwlwórczej w rolnicfivie \ł zakesie prodŃcji roślinnej
i zwierzęcej, w formie i zakesie gospodarstwa lodzinnego,
Nię dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
sTARsZYJ|ryrPEr
z& Zga,aliai]i
Z

ary§inał§i!]

-}(ć4
łe.loż
Ir9ożid

i(, iJ!rzĄD l,!0JEW0l]Zltl
!.]9'!^Ji]óCi,Ą\rvIL,

0 0 Lj,! (l śi_A§

!r/yc.jnt ó.j;cIi] ; a{r-itlaIi
!.]ł/saaócó|r V./lrjsża.vy i
ao 95 i WFOCLA\ĄI

o

aaó5lajż'1

Q]

