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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 w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleLy wpisad .,nie dotyczy".

oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[sk4 wspt6lno5ci4 maj4tkow4.

3. Osoba skladaj4ca

4.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

5.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

iza granic4.

6. W czgSci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,ni1ejpodpisany(a), Rafat Grzegorz Dziuba
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 73.02.!911

r.

w sieradz

SZkOla pOdStawowa W SlOmkOwig Mnkrrzm _ r.t:'t1.7,yCiel,
Radny Gminy Wr6bl-ew
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2017r. poz. 187 5, z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZefskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- SroAn pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie

nie

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

doty c:y...........

nie dotyczy
na kwotg:

nie

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

IL
1.

Dom o powierzchni: 135, 30

n],o

tytul pfawny: Pozwol-enie
r.rcnA t nn66

wartoSci: 250 . 000, O0 zL
na budowg AB. 6740.33L.2073 malzelrska

m:l atkOWa

powierzclvi:36,1 fit', o wartoSci: 50.000,00
tytul prawny: Akt notarialny, Rep. A Nr 2916/2005
wsp6Ino66 maj4tkowa

2. Mieszkanie o

zL

-

malzeflska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: dziatka rolna 11.1, powierzchnra;
o wartoSci: 10. 000, 00 zL
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 2I4I/200I
wsp6lno56 maj4tkowa

95 ar6w

-

malzefiska

Ztego tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

Przych6d

- 0,00 zI,

doch6d

- 0,00 zI-

4, Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: dz:-alka I35 /

4 68 ar6w,
t/21 dzLalki nr 79/15 - 43 ary,
I/38 dz:-al-ki 2/2 - 2,5050 ha

owartoSci: 8.000,00 zL

tytulprawny:Akt notarialny, Rep. A Nr 2916/2005, Akt notarialny,
Rep. A nr 3124/2012 - maZzeiska wsp6lno66 majqtkowa

uI.

w spolkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y poda6 Iiczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy

udziatr6w:

nie dotyczy

..........

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nizl0%oudzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udziaty w innych sp5lkach handlowych
dotvczv ..........
tdzial6w:

nie

-

nale?y podad liczbg

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

0

..........

zL

i emitenta

0

zr-

IV.
w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq,takie osoby - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
,.l^+.,^-,,
9vwyvLl

-.i ^
rlfs

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

l0

%o

akcji w sp6tce:

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbg

akcji:

Z

0 zr.

i emitenta

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci:

0

zI-

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe?y podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

..........

VL
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz4(naIe?y poda6 formg prawn?

dzialalnoSci):
- osobiScie

nie dotvczv

nie

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

- wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego

i przedmiot

nie

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

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

2. Zarzydzam dzialalno Sci4 go spodarcz4 lub j estem przedstawicielem p elnomo cnikiem
dotyczy
takiej dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dziatalno{ci):

nie

- osobi5cie

nie

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

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0

zr.

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

jestem czlonkiem zaruqdu(od kiedy):

nie

nie

dory czy ..........

j;;;;-;;,ffi;;;; ;;;;;;:;;;;i;kil;il"
-

dory cry...........

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

;;;;;;

nie

:

dory cry...........

ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztTrttilu zatrudnienia lub innej dzialalnolci zarobkowej lub
zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego t1-tulu:

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 6I.433,6I zL
2. z tytulu umowy zlecenia - 24.92g,00 zL
3. dzialy specjalne produkcji rolnej - I32,OO zL
4. dieta radnego - 6.3j4,61 zI
5. doch6d z innych 2r6d,el - 2OSg | 66 zt
- mal-2enska wsp6tnoSi maj4tkowa
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleLy poda6 markg, model i rok produkcji):
samoch6d osobowy marki Hyundai Tucson 2004 rok- wartoSi ok.14 0002t- malzeriska
wsp6lno36 maj4tkowa.

X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych,w tym zaciqgnigtekredyty
i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogq w zwiqiku', jakim'
z
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania zaciqgniety w Banku pKo Bp
w dniu 24.08.2005r. do dnia 01.oB.202or. w wysokosci 20.000,00 zL.
okres splaty 15 lat. Stan zad,lu2enia na dzieri 31 qrudnia 2orir. _

ok. 2.500,00

z]_

Kredyt na budowg domu zaciqgniety w Banku pekao s.A. w dniu
14.08.2073r. w wysokosci 150.000,00 zL. okres sptaty 15 lat. stan
zadluzenia na dziefi 31 grudnia 2orir. - ok. 110.000,00 zL

- malzeriska wsp6l_no66

cz4sc

B

majqtkowa

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie afi.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nie prawdy Iub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6bl-ew,

dn.

21

.04.2078r.

(miejscowoS6, data)

(podpis)

