pr&r#arferez osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

r.
SZTUM, dnia 14.03.2017
Uwaga:
i zupetnego
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnegoz prawd4, starannego
wypelnieniakazdej z rubryk.
naleirywpisad..niedotyczy".
rubryki nie majdujq w konkretnymprzypadkuzastosowania,
2. Je2eliposzczeg6lne
jest okreSlii prrynale2nofiiposzczeg6lnych
skladnik6wmaj4tkowych,
obowi4zana
Osobaskladaj4caoSwiadczenie
maj4tkow4.
dochod6wi zobowi4zafido maj4tkuodrgbnegoi maj4tkuobjgtegowsp6lnoSci4
o staniemaj4tkowymdotyczymaj4tkuw kraju i za granicq.
4 . Oswiadczenie
o staniemaj4tkowymobejmujer6wnie2wierzytelno5cipienigZne.
5 . Oswiadczenie
A
6. W czgsci oSwiadczeniazawartes4 informacjejawne, w czgSciB zaSinformacjeniejawne dotycz1ceadresu
orazmiejscepolo2enianieruchomoSci.
oSwiadczenie
skladaj4cego
zamieszkania

czEscA
Ia,ni2ejpodpisany(a),

WOJCIECH BABALSKI
(imionai nazwiskooraznazwiskorodowe)

04.09.1978r. w SZTUMIE

urodzony(a)
NACZELNIK

STAROSTWO POWIATOWE w SZTUMIE
WYDZIAT,U ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA i ROZWOJU POWIATU
(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniusig z przepisamiustawyz dnia2l sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzialalnoScigospodarczej
przezosobypehriqcefunkcjepublicme(Dz. U. Nr 106,poz. 679,z 1998r. Nr I13, poz.7l5 i Nr 162,poz. 1126,z
orazustawyz
1999r. Nr 49, poz.483,22000r. Nr 26, poz. 306,oraz22002r. Nr I13, poz.984i Nr 214,poz. 1806'1
powiatowym(Dz. U. 22001r. Nr 142,poz.1592orazz2002 r. Nr 23, po2.220,
dnia5 czerwca1998r. o samorzqdzie
Nr 62, poz.558,Nr I 13,poz. 984,Nr 153,poz. 1271,Nr 200,poz. 1688i Nr 214, poz. 1806),zgodniez art.25c tei
2e posiadamwchodz4cew skladmalZeriskiejwsp6lno6cimaj4tkowejlub stanowi4cem6j maj4tek
ustawyoSwiadczam,
odrgbny:
L
Zasobypienig2ne:
- Srodkipienig2nezgromadzone
w waluciepolskiej:- 49.961,0PLN............
LOKATY: - 19.000,0PLN brutto

- 30.000,0PLN brutto
-

w walucieobcej:110,0euro.............
zgromadzone
Srodkipienig2ne

papier warto5ciowe

na kwotg:

I
l.

Domo powierzchni:

tlrtulprawny:...nie dotyczy
.........................
m2,o wartoSci:

tytulprawny:....nie dotyczy......'.
.........................
m2,o wartoSci:
...........
o powierzchni:
2 . Mieszkanie
rolne:
Gospodarstwo
3.
nie dotyczy..
rodzajgospodarstwa:
, powierzchnia:

fidrrl
rJrur

6rortrhrr.
PrqvruJ.

.-...'..........".
w roku ubiegtymprzych6di doch6dw wysokoSci:
Ztego tytuluosi4gn4lem(glam)
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4.

InnenieruchomoSci:
powierzchnia:....garai - Pow.

III.
posiadamudzialyw sp6lkachhandlowych-naleby podadliczbgi emitentaudzial6w:..........nie dotyczy........

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o udzial6w w sp6lce:

.......-........."
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:
Ztegotytutuosi4gn4lem(glam)

ry.

nie dotyczy.'
posiadam
akcjew sp6lkachhandlowych-nale|y podai liczbgi emitentaakcji:...........

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l0%oakcji w sp6lce:

........-..........
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:
Ztegotytuluosi4gn4lem(glam)
V.
Nabylem(am)(nabyl m6j mal2onek,z wyl4czeniemmienia prrynale2negodo jego maj4tku odrgbnego)od Skarbu
ich zwi4zk6wlub od komunalnejosoby
paristwa,irmejpanstwowejosobyprawnej,-jednostek
terytorialnego,
samorzqdu
-naleLy
podaCopis mieniai datqnabycia,od
mienie,kt6ie podlegalozbyciu w drodzeprzetargu
prawnejnastg-pu.;4ce

VL
l . prowadzgdzialalno$dgospodarcz42(na\e?ypodai formg prawn4 i przedmiotdzialalnoSci):...................
........nie dotyczy........
osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

2.

w rokuubiegtymprzych6di doch6dw wysokosci:...................
ztegotytuluosi4gn4lem(glam)
(nale2y
takiej dzialalnoSci
pelnomocnikiem
jestemprzedstawicielem,
gospodarcz4lub
zarzqdzamdzialalnosci4
..""' nie dotyczy""""
.....'.'......'....
podai formgprawn4i przedmiotdzialalno6ci):

osobiScie

wsp6lniez innymiosobami

w wysokoSci:
...................
doch6d
w rokuubiegtym
Ztegotlrtuluosi4gn4lem(glam)
vII.
(nazwa,siedziba
sp6lki):
handlowych
l. W sp6lkach

. nie dotyczy

- jestemczlonkiem

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

...................
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:
Ztego tlrtutuosi4gnqlem(glam)

jestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3(od kiedy):

jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):
...................
w roku ubiegtymdoch6dw wysoko6ci:
Ztego tytutuosi4gn4lem(glam)
..............
nie dotyczy..
prowadz4cych
dzialalnoSigospodarcz4:
3. W fundacjach

- jestemczlonkiemzarzqdu

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):
...................
w rokuubiegtymdoch6dw wysokoSci:
Ztego tlrtuluosi4gn4tem(glam)
VIIL
Inne dochody osi4gane z tlrtutu zatrudnienia lub innej dzialalno5cizarobkowej lub zaig|, z podaniemkwot
uzyskiwanychz kaidego tyutu :
.......umowana zlecenie UM|G Sztum - 2.200,00 PLN brutto.
......umowao pracg StarostwoPowiatowe- 71.629,18PLN brutto.
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