oswrADczENrE MAJATKOWE
radnego gminy
Charlupia Wielka, dnia 17.04.2015r.
(miejscowoSi)

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pr^wd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisad ..nie dotvczytt.

w konkretnym prrypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynale2no56
poszczegt6lnych skladnikt6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi1zafi do maj4tku
odrpbnego i majqtku objptego malzer[sk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

3. Osoba skladajqca

4.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju i za granic4.

5.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienipine.

6. W czpSci A oSwiadczenie zawarte

s4 informacje jawne, w czpSci B za9 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nrlejpodpisany(a), Andrze; Stefan Dawid
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

03.II.1952r. w Charlupi Wietkiej

przewodnLczqcy Rady Gminy Wr5blew
(miej s ce zatrudnienia, stanowi sko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l3r. poz. 594, 645, 1318, z 2074r. poz. 379, 1012), zgodnie z art. 24h tej ustawy olwiadczarn, 2e
posiadam wchodzqce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSd majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek

odrgbny:

-.t

"/Jr.//

I.
Zasoby pieniEZne:

-

Srodki pieniE2ne zgromadzone

r^rqnAl nn66

w

walucie polskiej: 30000 ,OOzI-

-

Srodki pienigZne zgromadzone
ma-r atkowa................

-papierywartoSciowe:

w walucie obcej: 499 EUR

malzefiska

- malzedska wspolnoSc

akcje Orange Polska - 1100s2t.

.nakwotg:10O5O,OOzL

il:
1.

-

mr i al- lrnr^rr

- malzefska

wsp61no56 majatkowa

Dom o powierzchni: 196 m2,o wartosci: 280000, O0 zL
tytutr prawny: pozwolenie na budowg AN7 351-2 / 452 /
,.,cnAtnn66 m:iatkOwa

95 -

mal zefiska

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy mz, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie d,oLyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ni e po s i adam, powierzchnia: ni e do tyc z y
o wartoSci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Ztego tytutru osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym Wzych6d i doch6d w wysokoSci:

nie osiacrnalem

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:
a) dzialka 5,6J ar

b)

dzialka

budowLana 21ar (dom)

o wartoscl:

a)5000,0021b)40000,0021
tytul prawny:

a)Akt notarialny, Rep. A I164/200I - malzet'rska wsp6lnoSi maj4tkowa
b)Akt notarialny, Rep. A 5063/94 - malzefiska wsp6lnoSc majatkowa
III.
w sp6trkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbq i emitenta
udziaN6w

1. Posiadam udzialy

ni a nnqi:ri:m
Yvv+s\jgrl!

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy nrLl0%oudziaN6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego t1'tulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udziaNy w innych sp6lkach handlowych

udziaN6w:nie posiadam

-

nale?y podad liczbg

Ztego tytulu osi4gn4lem(ptam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie

..........

osi4gnqtrem

i emitenta

nie

osi4gnqtem

IV.
w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naleZy poda6 liczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
nia

nnqirrlrm
u r uvurrr
vv

nie

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy niz l0 % akcji w sp6lce:

doty cty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach

akcji: orange Polska

Z
maI

nie

osi4gnqlem

handlowych- nale?y poda6liczbg i emitenta

- 1100s2t. - malzeriska r^rsn6lno(6 m:i:tkowa
rlreJ

nu

tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
rf l.a'.'
ia6, qlz:
r^rqn61^^AA
., -r J-LnOS C mrmal at
Kow4...,....,.......

360,00

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastppuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y poda6 opis mienia i datp nabycia, od kogo:
dzialka budowlana, 2I ar, Charlupia WieIka, 28.12.I994r., od Urzgdu
Cminrz

IaTrAhlar^r -

m:Ilo6qlz:

r^rqnAlnn66

m:i:f

t

eJtv

knur:
Yr

\4

vI.
dzialalnoSi gospodarczq(nalezy poda6 formE prawnei przedmiot
dzialalno1ci): ni e'orowadze

1. Prowadzq

- osobiScie

nie

dotv ctv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tltulu
aq i :anr
vurrYrrn!

nie

dotycay...........

osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przychSd

i

doch6d w wysokoSci:

nie

lam

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czqlub j estem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y poda6 formp prawn4i przedmiot dzialalnoici):nie zarz4d.zam
- osobiScie
-

nie dotvclv...........

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie

osi4gn4lem

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : n i
-

jestem czlonkiem zaruqdu(od kiedy):

nie

do

t

yc

2y...........

j e stem

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem

e

nie j estem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

j estem

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie

osi4gnqlem

VIII.
Inne dochody osi4gniqte z\4ttLu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:

1. z tytulu zatrudnienia 94318,682I- malzet'rska wsp6lno5c majqtkowa
2. dieta radnego 15623,192L - malzedska wsp6lno6i maj4tkowa
3. inne 2r6dLa 360,00 zL - matzefrska wsp6lnoSc majatkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w
mechanrcznychnale?v podai markg, model i rok produkcji):
Nj-ssan Note 2OOBr. - malzeri ska wsp6f noS6 ma-l atkowa

X.
Zobowrqzania pienipZne o warloSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacirynigte kredyy i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarueniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

4

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanre nie prawdy htb zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

rlhrrlrrni

a Iili a1123, dn.
(miejscowoSi, data)

71 .04.20I5f

.

