oswrADCZENrE MAJATKOWE
radnego gminy
Wr5blew,
(miejscowoSi)

Uwaga:
1.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

7

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduje w konkretnym przypadku zastosowania,
nalei,y wpisad ..nie dofyczy".

3.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest okreSli6

przynale2noSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrpbnego i maj4tku objptego malzerflskq wsp6lno3ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy

5.

do majqtku

maj4tku w kraju iza granicq.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rrfwnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czp5ci A oSwiadczenie zawarte

sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajecego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

CZESC A

Ja,nizejpodpisany(a),

Rafal Grzegorz

Dziuba

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) rg. 02.1,977r.

w Sieradz

SZkOla POdStaWOWa W SlOmkOWig Malzrvm - -."^Zyciel,
Radny Gminy Wr6b1ew
(miej sce zatrvdnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2076r. poz. 446, z p62n. zm.), zgodtie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad malZeriskiej wsp6lnoSd majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienighne zgromadzone
w walucie polskiej:

- drodki pienigzne zgromadzone w walucie
obcej:
- papiery wartoSciowel n i

e

nie

docyczv

nie dotvczv

rjnlvvrlvayrzao,,

Domopowierzchni: 135,30 m2, o wartosci:250.
O0O, OO zL
tytul prawny: pozwolenie na budowg AB.6740.33
wsp6lnoSi maj4tkowa
2. Mieszkanie opowierzchni: 3 6,J m2,o
wartoSci: 50.000,00 zL
1.

I.2OI3 _

malzefiska

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 2gj6/2005 _
matzehska
wsp6lnoS6 majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: d,zia..ka ror-na
11.1, powierzchnia:
o wartoSci: 10.000,00 zI
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A
wsp6lnoSi majqtkowa

95 ar6w

Nr 214I/2OOI _ malzeriska

ztego tytulu osi4gnfiem(Elam) w roku
przychod,i doch6d w wysokosci:
Przych6d 0,00 z!,
_ pigqlvm

-

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: dzialka

doch6d

0,00 zI

I35/4 _ 68
7/27 dzialki nr 7g/rc _ 43 ary,ar6w,

I/38 dzialki 2/2 - 2,5050 ha

owarto5ci: g.

0OO,

O0

zI_

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr
2gj6/2005, Akt notariatny,
Rep' A nr 3r24/2012 wsp6lnoJi-mal4tkowa
'nurzerrira
ilr.
1' Posiadam udziaNy w sp6lkach handlowych.zudzialem
gminnych os6b prawnych lub

ffilr:*,t"rc6w,

nie dotyczy

w kt6rvch uczestniczqtakie osoby -nitizypodai
riczigi emitenta

..........

udzia|ytestanowi4pakietwigkszyn1z10Youdzia|owwsp6lce:niedotyCzy',...'.,,.

z

,

tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku
ubieglym doch6d w wysokosci:

0 zr

sp6lkach handtowyc ; _ ;;i;;,ypodai riczbsi
emitenta
#f*:
:ir]"tff
innych
udzial6w:nie
dotyczy

zrego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegrym
doch6d w wysokosci:

o zt

IV.
1' Posiadam akcje w sp6rkach
handlowychz.udziarem gminnych
os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w' w kt6rych
--

uczestniczltakie osoby

iut"zv poda6liczbgi emitenta akcji:

::: :::::::
.'.....'..
akcje te
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2. Posiadam;k;j; * ilililn*;;
ilil*y;h:;;i;;;;; ;.;;t;;;;:;i ;i;;;;;
akcji: nie dotyczy
'

z

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w

roku ubieglym Joch6d

w

wysokosci:

o

zt

V.

VI.

|'

P

rcw adzg dzialarnosi

dzialalnosci):

nie

go spo dar cz| (nare2y poda6
for- g prawn? i prze dmiot
dotyc2y........... . . .

- osobiScie

nie

- wsp6lnie

z inrtymi osobami

doty cly.....,.....

"t.

o..o;;;......................

Z tego tytulu osi4gnalem(glam) w roku

"ui.grym

2. Zarzydzam dzial

takiej

nie

*y;;il;;; ;;;

m przedstawicielem pelnomocnikiem
przedmiot dzialalnoflci): nie

dzialalno5ci

- osobi5cie

fr;;;d; t ;;il;

dotyczy

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

- wsp6lnie z iwrymiosobami
"

r.

o"

ro;; ;

_'..'. _ _'_

_'_... _.'.

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym
ao.rroj

*

wysokosci:

o

z1

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

nie

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dotycly...........
..........

nie dotyczy .........
nie

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

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

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

l-. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 51.780,54 zL
2 . z tytulu umowy zl-ecenj-a - 16 . 486 ,40 zL
3. dz,'aly spec;alne produkc;i rolnej - 136,00 zL
4. dleta radnego - 6.323,55 ztr
5. doch6d z innych Zrodel - I.876,43
..-polnosc
- m:lio1iqlr:
^^.4,4 mal4rKowa
---i.fl,^
- r^rqnAl

zL

IX.

Sktradniki mienia ruchomego o waftoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):
ni

o

dnl. rrnzrr

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zNotych, w tym zaciagniete kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Krerlvf
gD4Aqllf
v w
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u mi
lllf eszkar:
ura^qIIf
vWJ
llq ^ -^r'-'*
ZqAUP
mieszkania
ItLf
ZaUlLt:jrrf
zaCiacrni ef
vv luf
rr\l
O
PKO BP
!. u_y
w dniu 24.08.2005r. do dnia 0l-.08.2020r. w wysokoSci 20.000,00 zL.
Okres splaty 15 lat. Stan zadluzenia na dzieri 31 qrudnia 2076r. ok. 3.500,00 zL

Kredyt na budowg domu zaci4gnigty w Banku Pekao S.A. w dniu
14.08.2013r. w wysoko6ci 150.000,00 zL. Okres splaty 15 1at. Stan
zadlu?enia na dzien 31 grudnia 2016r. - 126.OOO,OO zI-

- malzefiska

wsp61no56 ma-ratkowa

Powyzsze oswiadczelie skladam
swiadomy( a),iTnapodstawie
art.233$ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zataienie
prawoy grozikarapozbawienia
wolnosci.

Wr6blew, dn. 27 .04.20I./r.
(miejscowoSi, data)
(podpis)
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