oswrADCZENrE MAJATKOW
radnego gminy
Wr6b1ew,
(miejsco

Uwaga:

l" Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

) Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleiry wpisad ..nie dotvczvtt.
3"

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid

przynale2noS6

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zar[
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[sk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

do majqtku

4.

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

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rriwnie?,wierzytelno5ci pienigine.

6. W czgsci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za1 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomo5ci.

CZ\SC A
Ja,nizej podpisany(a), Darius

z

owczaxe

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 05.10

.I973r. w Sieradzu

Radny Gminy Wr6bfew
Sottys Solectwa Jozef6w
DAR-MAR
(miej

sc

Uslugi Hydrauliczne i Spawalnicze (wlaSciciel)

e zatrudnienia, stanow i sko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l8r. poz. 994 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malZefskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I"
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie dotyczy

nie doty cty...........

nie dotyczy

...." na kwotg:

nie

dotyczy.,....."..,

II"

r!5nf ,o wafioSci:250.000n 00 zItytulprawny: Akt notarialny, Rep. A Nr 7216/ 93 - majatek odrgbny
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie d,oLyczy
tytul prawny: nie dotyczy
1.

Dom opowierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1, 04 ha
o wartoScr: 125. 000, 00 zIrodzajzabudowy: budynek gospodarczy (200 m2),

qara2 (90m2)
Akt notarialny, Rep. A Nr 7216/93 - majatek odrgbny

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

Przych6d

- 0 zL,

doch6d

- 0 zL

4. Irure nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

IIr.
w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby-naIe?y poda6 liczbE i emitenta

1. Posiadam udziaLy

udziaL6w:
ni a

dnl- rrazrr

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

nie dotyczy ,..,......

Ztego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2" Posiadam udzialy

udzial6w:

0

zL

w innych sp6lkach handlowych-nale?y podad liczbg i emitenta

nie dotvczv ..".......

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

1/

/uY

IV.
akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale?y podai Iiczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy ..,.".,...

1" Posiadam

akcjetestanowi4pakietwigkszyni?l0%oakcjiwsp6lce:
Ztego

ty.tutru osi4gn4lem(glam)

nie

dotycay...,......,

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbE

akcji:

Z

0

zL

i emitenta

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(Elam)

w roku ubieglym

doch6d

w

wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale|y poda6 opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
podai formg prawnq i przedmiot
Hydrau 1 i czne i Spawa lni c z e

1. Prowadzg dziaNalnoSi gospodarczq (nale?y

dzialalnoici) : oen-uaR

U

s 1 ug

i

- osobiScie rRx

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
DrzrzahArl - ? ?n . 634 , 4l zL, doch6d - I .51 6, 59 zL
- mal2enska wsp61no56 maj4tkowa
d stawi c i e I em p elnomo cnikiem
(naIe?y
podad
prawn?
przedmiot
formg
i
dzialalno(tci): nie dotyczy
takiej dzialalnoSci
2

. Zar zqdzam dziaNalno S ci 4 go sp o dar czq lub j e stem prze

- osobiScie

nie

dotv clv...........

- wsp6lnie zinrrymi osobami

nie dotyczy

..........

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

0 zL

//

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

nie

nie

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

doty czy ........."

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewnyjnej (od kiedy):

nie

doty czy .........

nie

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

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

0

zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte zty\sluzatrudnienia lub innej dziaNalnofici zarobkowej lub zajEc,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1 . dieta radnego - 885 ,'7 6 zl2. diet.a sottysa - 2.3g2, OO zL
? nrar^ri z-i: .^ltySa - 1"71 ,64 ZL
4. Swiadczenie wychowawcze z tytulu Programu 500 Pfus 12.000,00 zI-

-

matr2efiska wsn6lno.46 mai:tkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zNotych (w przypadku pojazd6w
mbchanicznychnale?y podad markg, model i rok produkcji):
Volkswagen Passat, 1.9 TDI, rok produkcji 2002
r^rqnA1^aAA
,,-pof nosc mr-rfL.nr
mal arKowa
- ma]ia6<Va
X"
Zobowiqzania pienigZne

o waltoSci powyZej 10 000 zNotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrEzku, z jakim
zdarueniem, w

jakiej wysokoSci):

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. -

umowa leasingu maszyny do robot
od dnia 01" 03 "2011 r. do dnia
00 ztr, oprocentowanie 25%, rata
miesigczna \Nraz z odsetkami I.002,60 zL, sLan zadluzenia na dzien
3I.12.2018r. - 39.101,40 z!-

zi amnrrnh ]cR /8014/ Minikoparka,
01.03 "2022r. w wysokoSci 60.156/
vv!/

-

m:i:J-alr

\

ndral^
- *- -JflV

Powy?sze o6wiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 napodstawie arr. 233 I Kodeksu karnego
$
za p o danie ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr o zi karu p o zb awi eni a wo lno S c i.

Wr6b1ew,

dn.

25.04 "2019r.

(miejscowoSi, data)

(podpis)

