oSwrADczENrE lfA.tATKowE
przewodniczqcego rady gminy

Charlupla Wielka,

dnia tO. 09. 2018r.

(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 doWczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6lii przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mafieriskg wsp6lno6ciq
majqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie o stanie majEtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.
6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomo5ci.

czEse A
Ja, ni2ej podpisany(a),

Andrzej Stefan

Dawid,

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

03.11.I952x. w Charlupl Wielklej

Przewodniczqcy Rady Gminy Wr6blew,
.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniusiQ z przepisami ustawy z dnia 8 marca L990 r, o samorzadzie gminnym (Dz. U, 22017 r. poz. 1875

zpolnzm,l, zgodnie zarL24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzace wsklad mal2eriskiei wsp6lnoSci
maiatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pieniq2ne:

- irodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:
1-84 482,86 zl - mal2eflska wsp61no56 majatkowa
-

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery warto5ciowe:

500,28 EUR

-

malzeflska wsp61no56 maj4tkowa

Akcie Oranse Pol-ska
nakwotq:6 500,00 zL

- 1 1OO szt.

- malzeflska

wsp61no56 majatkowa

il.
1, Dom o powierzchni: 796 m2, o warto6ci: 2B

0 000 , 00 zl

tytutprawny:pozwolenie na budowg AN7357-2/ 452/95 - malzeriska wsp61no56
maj atkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nle doty czy m2, o wartoici: nie dotyczy
tytut prawny: nie dot-yczy
3. Gospodarstwo rolne:

nie posiadam, powierzchnia:
wartoSci:nie dotyczy
rodzaj zabudowy: ni e dotyczy

rodzaj gospodarstwa:

nie dotyczy

o

tytui prawny:

nie dotyczy

tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym przychdd i doch6d w wysoko6ci:
4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia:
Z

l) dzlalka 5,61 ar
2) dzialka budowl-ana 2I ar

nie osiagn4lem

(dom)

o wartosci:

3) 5 000,00 zL
4) 40 000,00 zL
tytui prawny:

5) Akt notarialny, Rep. A 1164/200L - malzeflska wsp61noS6 majatkowa
6) Akt notarialny, Rep. A 5063/94 - mal2efiska wsp61no56 majqtkowa

ilt.
1, Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbq i emitenta udzial6w:
n i a nnci

lub przedsiqbiorc6w,

rrirm

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni2tO% udziat6w w sp6lce:

nie

dotyc2y..............,.

Ztegotytulu osiqgnqlem(qlam)w roku bie2qcym doch6d wwysokoSci:nie osiagnqlem..,.,..
2. Posiadam udziafy w innych sp6lkach handlowych
^i

^

^^-i

-

nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

-^-'-

Ztegotytulu osiqgnqlem(qlam)w roku bie2qcym doch6d wwysokofci:

nie osi4gn4lem

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w, w kt6rych
uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:
^.1 ^

^^-i

-i--

ie stanowiq pakiet wiqks zy ni2 LO%akcji w sp6lce: nie dotyc 2y..,.,,.,,......,
tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku bie2qcym doch6d w wysoko6ci: nie osiagnqlem.......
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji:
akc.le

Z

Orange Polska

- 1 100 szt. - mal2ehska wsp6lno56 maj4tkowa

tego tytulu osiqgnqlem(qfam) w roku bie2qcym doch6d w wysoko6ci: O, OO zL
wsn6l nn(6 m:r:tkg14g

Z

4

-

mal2eriska

V.

Nabylem(am) (nabyi m6j maf2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:
od Urzgdu Gmlny
dzlalka budowlana, 21 dtr Charlupia Wielka, 28.12.t994r.,

Wr6blew - malzeriska wsp6lnoS6 maiatkowa

vt.
1. prowadzq dziafalnoS6 gospodarczq (nale2y poda6 formq prawnE i przedmiot dzialalno6ci):

wpis do CEIDG 42222 (instalacje elektryczne)
- osootscte - 'I'ELANIJ Anorzet Liaw].o

-wsp6lnie
Z

z innymi osobami:

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

tego tytuiu osiqgnqtem(qtam) w roku bie2qcym przych6d i doch6d w wysokosci:

- 28 '7 00, O0 zl
doch6d-9548,712I
- malzefrska wsp61no56 maj4tkowa

przych6d

2.Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnoSci
(naleiy podad formq prawnA i przedmiot dzialalnoSci): nie zarz4dzam....,,,.'.'

-

osobiScie

-wsp6lnie
Z

nie dotyc 2y............,...
nie dotyc2y.,......,......,

z innymi osobami

tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku bie2qcym doch6d w wysokoSci:

nie osiagnqlem

vil.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

dotyc zy.'.'.',...'....'

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):nle dotyc2y....,"......'..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ni e dot yc 2y................
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z

nie dotyczy......'..."'..'

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku bie2gcym doch6d w wysoko$ci:

nie

osi4gnalem,,.....,,

vill.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalno6ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

1)odprawy emerytalne i odszkodowania 113 910,16 zl - malzeriska wsp6lno56

maj 4tkowa

2)dieta radnego 10 736,56 zI - malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa
3)emerytura 52 420,92 zL - mal2efska wsp6lno56 malatkowa

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wafto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
podai markq, model i rok produkcji):

nie dotyczy

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):

Powy2sze o6wiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art.233 5
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

ch:rlrrni:

hliel k: - dn. 10.09 ,2AIBr
(miejscowoSi, data)

"

l

Kodeksu karnego za podanie

