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zl.

03. 2018r

"

(mielscowoS6)

Uwaga:
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia

1.

kaidej z rubryk.
2, leLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym paypadku zastosowania, naleZy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSli6 pzynale2noSd poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granic4"
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieZ wieaytelnoSci pienigine.
6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie onz miejsca poloienia nieruchomoSci.

cz4sc
Ja,

A

niiej podpisany(a), Andrze

j stef an

Dawid,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 03. L1 .!952r.

w Charlupi Wielkiej

Przewodniczq-cy Rady Gminy Wr6b1ew,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z2OL7 r. poz.
1875 z p6Ln zm.l, zgodnie z arl.24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzefrskiei
wsp6lnodci maiatkowei lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
t.

Zasoby pienigZne:

-

6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

-

6rodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

-

113 500,00 zL

500,10

EUR

-

- malzeiska

wsp6lno56 majatkowa

mal2e6ska wsp61no66 majqtkowa

papiery warto6ciowe:

Akcje Orange Pol-ska - 1 100 szt.
....... na

kwotg:6 500,00 zL - mal2eiska wsp6lno56 majatkowa

il.
1. Dom o powierzchni L96 m2, o wartoSci: 280 000 , Q0 zI
tytul prawny: pozwolenj-e na budowg AN735l--2/ 452/
2. Mieszkanie o powierzchni:

nie

95 - malzet'rska wsp6lno56
d,otyczy m2, o warto6ci: nie doLyczy

ma

j atkowa

tytul prawny: nle dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

nie posladam,
nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

powierzchnia:

nle dotyczy

o wartoSci:

Z tego

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

nie osiEgn4lem

4. lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia:

a) dziatka 5,67 ar
b) dzlalka budowl-ana 2! ar

(dom)

o wartoSci:

a) 5 ooo,oo zL
b) 4o ooo,oo zL
tytul prawny:

a) Akt notarialny, Rep, A 1-764/2001 - malzefska wsp6lno56 maj4tkowa
b) Akt notarialny, Rep. A 5053/9! - mal2erlska wsp61no56 maj4tkowa
ilt.
1, Posiadam udzialy

w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

w kt6rych uczestniczq takie osoby

-

przedsigbiorc6w,

naleLy podac liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niLLO% udzial6w w sp6lce:

nie

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych

-

nie osiagnqlem.,.,..

nalely podac liczbg i emitenta udzialow:

Ztego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie osiagn4lem

tv.

L. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale2y podac liczbg i emitenta akcji:

lub

przedsigbiorc6w,

ni a nn<i:A=m

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2tO% akcji w sp6lce:

nie

dotyc2y........"......

Ztego tytulu osiqgn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

orange Pol-ska

- 1 100 szt. -

-

nj-e osiagn4lem..','.

nale|y podac liczbg i emitenta akcji:

malzeriska wsp6f noS6 majqtkowa

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: O,

wsp61no56

majatkowa

00

zI -

mal-2efiska

/

4

*/"/

V.

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku odrgbnego)
od Skarbu Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w,

komunalnej osoby prawnej
w drodze przetargu

lub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu

dzialka budowlana, 2! ar, Charlupia Wi-el-ka, 28.1,2.1,994r ", od Urzgdu Gminy Wr6b1ew

-

nale2y podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

mal2eiska wsp6lno56 maiatkowa

vt.
L. Prowadzg dzialalno66 gospodarcz4 (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno$ci):

nj-e prowadzs

nie dotyc 2y,,,,,,.,,.,,.,..

-

osobi6cie

-

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyc 2y...,..,.........

Ttego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokodci:

nie osi4gn4lem

2. Zarz|dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nalezy podai formg prawnE i przedmiot dzialalnoSci)i n1e zarzadzam........,

nie dotyc 2y,.,.,,..,,.,,,..

-

osobi6cie

-

wspof nie z innymi osobami

Z

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

nie

dotyc 2y,,,.,.,,,,......

nie

osiqgnqtem

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba

sp6tki):nie dotyc2y.......,,,......

- jestem czlonkiem

zarz1du (od

- jestem czlonkiem

rady nadzorczej (od kiedy):

kiedy):nie dotyc2y..........,.....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej
Z tego

(od

nie dotyc

2y................

kiedy):nie dotyc2y..,............,

tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

nie

osiagn41em......

vil.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

t. z tytulu zatrudnlenia 87 837,05 z! - mal?efska wsp6l-no56 maj4tkowa
2. dieta radnego 16 1-04,84 zL - mal2efska wsp6.lno3i majatkowa

lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych
naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):

Nissan Note 20Q8r.

x.

(w przypadku pojazd6w mechanicznych

- mal2efska wsp6lno56'majqtkowa

Zobowiqzania pienig2ne o wartodci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po?yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Powyilsze odwiadczenie skladam dwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego za podanie
$

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

Charlupia Wielka, dn" 21.03.2018r.
(miejscowodi, data)

