oSwrADc zENrE D,IAJATKo!{E
przewodniczAcego rady gminy

Charlupla Wielka,

dnia rz .03.201,9r.

(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupefnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego malieriskq wsp6lno6ciq
majqtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majEtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pieniqine.
6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za5 informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czEsf A
Ja, ni2ej podpisany(a),

Andrzej Stef an

Dawid,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 03.11
Drzaurnrln i nz =rtt

.L952r. w Charlupi Wielkiej
D

ady Gminy Wr6blew,

(miejsce zatrudnienia, sta nowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2Ot8 r. poz.994
zp62nzm.), zgodnie zart.24h tej ustawy o6wiadczam,2e posiadam wchodzace w sklad mat2edskiei wsp6lnosci

maiatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pieniq2ne:

-

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

-

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery warto5ciowe:

181 200,00 zl - mal2efska wsp61no66 maj4tkowa

500,42 EUR - malzeriska wsp6fnoS6 maiatkowa

Akcje Orange Polska - 1 100 szt.
nakwotq:5 269,00

z! - mal2eriska

wsp61noS6 majqtkowa

,

lt.

2go OO0 , OO z!
na budowg AN7351 -2/ 452/95 - mal2e6ska wsp6lno56

1. Dom o powierzchni: L96 m2, o warto6ci:

tytul prawny:pozwolenie
maj 4tkowa

2, Mieszkanie o powierzchni: nie
tytul prawny: nie dotyczy

dotyczy

m2, o

wartodci:

ni-e dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy
nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie doLyczy
tytul prawny: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:

o warto6ci:

Z tego tytulu osiqgnqtem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:

1) dzialka 5,61 ar
2) dzialka budowfana 27 ar

nie osi4gn4lem

(dom)

o warto5ci:

3) s 000 ,00 zL
4) 40 000,00 zl
tytul prawny:

5) Akt notarialny, Rep. A 1764/2001- - ma]2eriska wsp6lnoSi maj4tkowa
6) Akt notarialny, Rep. A 5063/94 - ma]2efska wsp6lnof;6 maj4tkowa

,
1il.

1. Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta udzial6w:
n i a naei

ad:m

udziafy te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 t0% udzial6w w sp6lce:
Z

lub przedsiqbiorc6w,

nie

tego tytulu osiqgnqlem w roku bieZqcym doch6d w wysokodci:

2. Posiadam udziaty w innych sp6fkach handlowych

-

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

nie

os14snalem.........

nale2y podai liczbQ i emitenta udzial6w:

ni o nnai:dam

Z

tego tytulu osiqgnqlem w roku bieZqcym doch6d w wysokodci:

nie osi4gnqlem

tv.

1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w, w kt6rych
uczestnicza takie osoby - nale2y podat liczbq i emitenta akcji:
-.i ^

-.^^.1 -^--

sp6lce:nie dotyc 2y................
tego tytulu osiqgnqlem w roku bie2qcym doch6d w wysoko6ci: nie osi4gn41em....,..,.
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni27O% akcji w

Z

Orange Polska

Z

- 1 100 szt. - malzedska wsp61no56

tego tytulu osiqgnqfem w roku bie2qcym doch6d w wysokoSci:
L [uwd

*^l^!t-^--^

rrrdJ 4

O

maj4tkowa

, OO

zL -

ma] zefls

ka wsp61no56

V.

Nabylem (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od Skarbu
Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej
osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:
dzialka budowlana, 21 dr r Charlupia Wielka, 28 .72.7994r. , od Urzgdu Gminy

Wr6bfew

- malzefska

wsp61no56 maiatkowa

vt.
1. Prowadzq dzialalnoii gospodarczq (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
wpis do CEIDG 42222 (instalacje elektryczne)
- osobidcie - TELAND Andrzei Dawid

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

-

wsp6lnie z innymi osobami:

Z

tego tytulu osiqgnqtem w roku bieiqcym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

przych6d - 48 420 ,00 zl
doch6d - 14 071,97 zI
-

mrl)aA<V=
rLroa.sriono

urcnAl
wDIJvfttvDu
^^AA

LtroJqLIuwd
^-+-+1,^'.'-

2.'ZarzEdzam dzialalnodciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnodci
(nale2y poda6 formq prawnE i przedmiot dzialalno6ci): nie 2ar24d2am.,.....,.,..

- osobiScie nj-e dotyc 2y................
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyc 2y................
Z

tego tytulu osiqgnqfem w roku bie2qcym doch6d w wysokoSci:

nie osi4gn4lem

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

nie

- jestem czlonkiem

zarzqdu (od kiedy);

- jestem czfonkiem

rady nadzorczej (od kiedy):

nie

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

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

nie

d.otyc 2y................

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyc 2y................
Z

tego tytufu osiqgnqfem w roku bie2qcym doch6d w wysokodci:

nie

osi4gnqlem,........

vllt.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnodci zarobkowej lub zajqi, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

1)z tytutu zatrudnlenia 145 947,39 zL malzerlska wsp61no66 maj4tkowa
2)dieta radnego 16 104,84 z! - ma]2eriska wsp6lnoS6 majqtkowa
3)emerytura B5 232,0'7 zL - mal2edska wsp6lno56 maj4tkowa

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10
podad markq, model i rok produkcji):
nia

Anl-rrnzrr
"-f

OOO

zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

..'....'...."

X.

Zobowiqzania pieniq2ne o wartodci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci):
n i a

Aal

trav41.........""'
>,,

4

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Charlupia Wlelka, dn. L2.03.20I9r.
(miejscowoSi, data)

