oSwTaDCZENIE MAJATKow
radnego gminy
Wr6blew,
(miej

Uwaga:
1.

)

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pYawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisa6 ..nie dotYczYtt.

w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

iza granic4,

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaf informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

6, W czgsci A oSwiadczenie

CZ4SC A
Ja,nizejpodpisany(a),

Rafal Grzegorz

Dziuba

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 73 . 02 .I91'1

r.

w Sieradzu

Szkola Podstawowa w Slomkowie Mokrym - nauczycj-el'
Radny Gminy Wr6b1ew
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
220L7r. poz. 1875,2p62n. zm.), zgodnie z art.24htej ustawy oSwiadczarn, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

po

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

1.

nie

dotyczy....'....'.

dotyczy'..........

nie dotyczy
na kwotg:

il.

nie

nie

dotyczy...........

Dom o powierzchni: 135, 30 rr?,o wartoSci: 250. 000, 0O zL

tytul prawny: Pozwolenie na budowg AB.6740.331.2013 malzeflska
wsp6lno66 maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzcl'ni:

tytul prawny:

36,7 m", o warto6ci: 50 . 000 00 zL
'

Akt notarialny, Rep. A Nr 2916/2005 -

malzehska

wsp6Ino56 maj4tkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

dzlaLka rofna 11.1,
10.000, 00 zL

owartoSci:
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: Akt notarialny, Rep.

powierzchnia:

A Nr 274! /2007

95 ar6w

-

malzeriska

wsp6}no56 majatkowa
Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Przych6d

- 0,00 zL,

doch6d

- 0,00 zL-

4. Irure nieruchomoSci:
powierzchnia: dzialka

!35/4 - 68 ar6w,
L/21 dzt-alki nr 79/75 - 43 arY,
1/38 dzialki 2/2 - 2,5050 ha
owartoSci: 8.000,00 zL
tytul prawny: Akt notarialny, Rep. A Nr
Rep. A

ilI.

nr

3124/2072

-

29'7

6/2005, Akt notarialny'

malzehska wsp6lno56 maj4tkowa

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podad liczbg i emitenta

1. Posiadam udzia|y

udziatr6w:

nie dotyczy

..........

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni?I}YoudziaL6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych spotrkach handlowych-nale?y poda6 liczbE
dotvczv ..........
tdzial6w:

0

zI-

i emitenta

nie

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

...................

0 zL

IV.

w sp6lkach handlowychzudzia\em gminnych os6b prawnych lub
przedsigbior.6*, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naIe|y poda6 liczbE i emitenta akcji:

1. posiadam akcje

nie dotyczy

....'.'...

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

nit l0 %o akcji w sp6lce: nie dotyczy...........

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

akcji:

Z

0

zL

handlowych-nale|y poda6 IiczbE i emitenta

nie dotyczy

tego tltulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym doch6d

w

wysokoSci:

0

zL

v.

Nabylem(am) (nabyl moj malZonek, z wyl4czeniem mienia przynalebnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbycirt w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1

. Prowadz

..........

g dzialalnoS6 gospodar czy (nale?y poda6 formq plawnQ i przedmiot

dzialalnoSci):

- osobiScie

nie dotvczv

nie

dotvcay...........

- wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego

nie

dotyczy...........

tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0zL

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodar czE lubj estem przedstawicielem pelnomocnikiem
dotyczy
takiej dzialalnoSci (naleLy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoici):

nie

- osobiScie

nie

dotvczv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0 zI-

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotyc2y...........

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz4du (odkiedy):

-

jestem cztronkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

..........

nie dotyczy

.........

nie dotycay...........

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

0

zL

vIII.
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 52.554,45
2. z tytulu umowy zl-ecenia - 7.389,00 zL
3. dieta radnego - 4.616,72 zL
- m:lie6ska

zI-

wsn6l no66 maiatkowa
rrlsJ

ner:vr

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):
rf
rrrv a

Aaltraztrva1
vveJ

X.
Zobowi1zania pienigZne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania zacj-qgnigty w Banku PKO BP
w dniu 24.08.2005r. do dnia 01.08.2020r. w wysoko6ci 20.000,00 zL.
Okres splaty 15 lat. Stan zadlu2enia na dziefi 1,6.09.201,8r. -

ok.

2.

000,

00

zL

Kredyt na budowg domu zaci4gnigty w Banku Pekao S.A. w dnj-u
14.08.20I3r. w wysoko6ci 150.000,00 zI-. Okres splaty 15 lat. Stan
zadl-u?eni-a na dzief 16.09.201-8r. - ok. 105.000, 00 zL

- malzefska wsp6lnoS6 ma-ratkowa

CZESC B

art.233 $ 1 Kodeksukamego
grozikarupozbawienia
wolno5ci.
prawdy
zapodanie nie prawdy lub zatajenie

Pov,ry1sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie

Wr6blew, dn. 16. 09 .2078r

.

(miejscowoSi, data)

sfo'./il8
ZGo 9.zo4?

