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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiry wpisad ..nie dotvczY".

w konkretnym przypadhu

zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynale2noSd
poszczegr6lnych shladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zaf do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dofyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieL wierzytelnoSci pienip2ne.

zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zaf informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczcnie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

6. W czpsci A oSwiadczenie

CZ4SC A
Ja,nrhejpodpisany(a),

Rafa] Grzeqorz Dziuba

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13 . 02 .79'71r

" w sieradzu

Szkola Podstawowa w Slomkowie Mokrym
Radny Gminy Wr6blew
(rniejsce zatrudnienia, stanowisko

I

Lrb

- nauczyciel,

funkcj a)

po zapozraniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnynr (Dz. U.
z20l5r.poz.7515,zpoLn.zm.),zgodniezafi.24htej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
skiad malzeriskiej wsp6lno66 rnajqtkowej lub stanowi4ce rn6j rnaj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pieniE2ne:
- Slodki pier-riqZne zgrotnadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery waltoSciowe:
.

nie

nie

dotyczy.........

dotyicly...............

nie dotyczy
nakwotg:

nie

dotyc2y...........

il.
1.

zI
tytnl prawny: Pozwolenie na budowg AB.674O.33I.2013 - malzefiska

Dom o powierzchni: 135, 30 m2, o wartosci: 250. OOO, OO

wsp6lnoSc malqtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni:36,1 m2, o wartoSci: 5O. OOO, O0 zL
tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 2916/2OO5 - ma]zenska
wsp6 LnoS6 maj aukowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodalstwa: d,zialka rolna 11.1, powierzchnia:
o wartoSci: 10. 0OO, OO zL
rodzaj zabudowy: nie doLyczy

95 ar6w

tytulprawry: Akt notarialny, Rep. A Nr 2I4I/200I - malzefrska
wsp6lnoSc maj aLkowa
Ztego tytulr-r osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

Przych6d 0,00 ZL, dochod - 0,00

zL

4. Inne nieruchomoSci:

I35/4 - 68 ar6w,
I/21 dzialki nr 19/15 - 43 dry,
I/38 dztaLki 2/2 - 2,5050 ha

powrer'zclrnn'.dzialka

owartoscr: 8.000,00 zI
tytulprawny: Akt notarlalny, Rep. A Nr 2916/2005, Akt notarialny,
Rep" A nr 3124/2012 - malzedska wsp6lnoSc maj4tkowa

III.

w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby-naleZy poda6 liczbq i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

nia

dnJ- \/a7\l

udzialy te stanowi4pakiet wipkszy nr2I}Yo udzial6w w sp6lce:

nie

doty czy ...................

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzial6w: nie dotvczv ..........

0

zL

- naleZy podai ltczbg i emitenta

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O

zL

IV.
w spolkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w ktorych uczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 liczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
*.1
1IIU ^

l^!.,^-,,
UULVLLV

akcje te stanowi4pakiet wigkszy

niz l0

o/o

akcji w sp6lce:

nie dotyczy.........'.
0

ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach

akcji:

Z

zL

handlowych- nale?y podai liczbp i emitenta

nie dotyczy

tego tytulu osi4gnqlem(Elam)

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0 zI

V.
Nabylem(am) (nabyl moj mallonek, zwylqczeniem mienia przynalebnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu_ nale?y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:
I ^
T1.L

l^!-.^-..

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSd gospodarczq(nale?y

dzialalnoSci):

- osobiScie

podai formE plawnQ i przedmiot

nj-e dotyczy

nie

dotv ctv,..........

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: }zL
czqlub j e stem prz e d stawi ci e I em p el no m o cni ki em
takiej dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawnqi przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

2

. Zar zqdzam dzialalno 5 ci 4 go

osobiScie

nie

s

pod

ar

dotvcav...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zr

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

jestem czlonkiem zarzqdu (odkiedy):

e

nie dotyczy

do

t

y c zy ...........

..........

.,..,,......i....,

nie

-

iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doty czy .........

nie dotyczy

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

0

zL

VIII.
Inne dochody osi4gniEte zlyttilu zatrudnienia lub intej dziaNalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaAdego tytulu:
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 58 .I12, 42 zI

z Lytulu umowy zl-ecenia - 13.000, 00 zL
d.zialy specjalne produkcji rolnej - 144,00
dieta radnego - 6 .665,3'7 zL
doch6d z innych 2rodel - 2.553,93 zL

2.
3.
4.
5.

- melic6sk:
IX.

zL

wsn6l no66. maiatkowa

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlolych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleZy poda6 markE, model i rok produkcji):

nie dotvczv

....,....

X.
Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powyzej 10 000 ztrotych, w tym zaciryntpte kredyty i
po|yczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwrqzku,z jakrm
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania zaci4gnigty w Banku PKO BP
w dniu 24.08.2005r. do dnia 01.08.2020r. w wysokoSci 20.000'00 zL.
Okres splaty 15 fat. Stan zadlu2enia na dzten 31 qrudnia 2015r.
ok. 3.400,00 zL
dnmrr zar-i
rr w Banktt Pekao S.A. w dniu
KrarlrztL na
lrucloura
aqvrnyrrrYar^rni efu_z
11u
vuvvvvl,
I\IsuJ

14.08.2073r. w wysokoSci 150.000,00 zL. okres splaty 15 lat. stan
zad,Lu?enia na dzieh 3l qrudnia 20I5r. - 135.000,00 zL
-

m:1)anqVa

r^rqnAlnn66
..-polnosc

m:i:f 4LKOwa
ko
IttaJ

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ilnapodstawie art. 233
$ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnosci.

Wr6b1ew,

dn. 22.04.2016r.
(miejscowoSC, data)

(podpis)

