oSwnDCZENTE MAJATKowE
radnego gminy
Charlupia WieIka, dnia 17.03 .2016r

"

(miejscowoSi)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2.

Je2eli poszczegr6lne rubryki nie znajduj4
nale?y wpisad .,nie dotyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3" Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid

przynaleLnof(
poszczeg6lnych skladnikr6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objptego mal2erhsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4"

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

5.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieLwierzytelnoSci pienipZne.

iza granic4.

6. W czpSci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czpSci B zal informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego o5wiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Andrzej Stefan Dawid
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 03.11

"7952r. w Chartupi wietkiej

przewodnicz4cy Rady Gminy Wr6blew
(miej sce zatrudnienia, stanow isko lub funkcj a)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l3r. poz. 594, 645, l3l&, z 2014r. poz. 379, 1072), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, ze
posiadam wchodzace w sklad malZeriskiej wsp6lnoS6 majatkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrEbny:

I.
Zasoby pieniEZne:

-

Srodki pienipzne zgromadzone w walucie polskiej
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-

Srodki pieniqzne zgromadzone
mai at kowa................
- papiery wartoSciowe:

:

321 00 ,

00zL -

mal zefis ka

........,....

w walucie obcej: 499 EUR - malzeriska wspolnoSc

akcje Orange Polska - 1100s2t.
na kwotg:

6500,0021 - malzeriska wsp6lno56 majqtkowa

II.
1.

Dom o powierzchni: 196 m2, o warlo6ci: 2BOOO0, OO zZ

tytul prawny: pozwolenie na budowg AN735I-2/ 452/95 - malzefiska
r.rqnAl nn6i

mriatkOWa
ltlgJ
nul;vvY

2.Mieszkanie o powierzchni'. nie dotyczy mz, o warloSci: nie dotyczy
ty-tul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
ni c osi
rr+v
vvfn aonalali
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:
a) dzialka 5, 61 ar
b) dzialka budowlana 21ar (dom)
o wartoSci:

a)5000,002L
b) 40000,002L
tytul prawny:

a)Akt notarialny, Rep. A I'764/2007 - malzefiska wsp61no56 maj4tkowa
b)Akt notarialny, Rep. A 5063/94 - malzeriska wsp6lnoSc majatkowa
III.
w sp6lkach handlowychzudziahem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale2y podad hczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzial6w:
-r-^..1 ^ ^^^.l
lrfg
vuDtdu4ttl

r;dzialy te stanowiqpakiet wiqkszy niLl}Yo udziaL6w w sp6lce:

nie dotyczy ..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai hczbq

udzial6w

nie

nie osiqgnqlem
i emitenta

posiadam

Ztego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie os i4gn4lem

a

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsipbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby nale2y podai iiczbgi emitenta
akcii:
nie posiadam

akcje te stanowiqpakiet wigkszy

nizl0

o/o

akcjiw sp6lce:

nie dory c,y...........

Ztego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

akcji:orange Pol-ska

-

naleLy

nle osi4gn4tem

podai hczbpi emitenta

- 110oszt. - malzehska wsp6lnosc maj4tkowa

z

tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d
malzeiska wsp61no56 ma j qtkowa.....

w wysokosci: 415, o0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z v,rylqczemem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, tt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargtt nale|y poda6 opis mienla i aate nabycia, od kogo:
-

dzialka budowlana, 2r dr, chartupia wielka, 28.12.r994r., od urzgdu

Gminy Wr6b1ew

-

malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa

VI.
1. Prowadzg

dzialalnosi gospodarczq(nalezy podai formg prawnq i przedmiot
dzialalnoSci): nie prowadzg

- osobiScie

nie dotvczv

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotvczv

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym
osiqgn4lem

przychod,

i

doch6d w wysokosci:

nie

2. Zatzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czqlubj estem przedstawicielem pelnomocnikiem
n'"*"q i przedmi ot dziatatnosci):nre zarz4dzam

::::i*::::1

- osobiScie

9:::1t"*

nie dotvczv

- wsp6lnie z innymi osobami

:::.u.

nie dotyczy

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

nie osiqgnqlem

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

nie

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

nie j es tem

-

jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):

-

jestem cztronkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

j estem

nie

j estem

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

nie osiqgn4lem

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztS4ulu zatrudnienia lub innej dziaLalno{ci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

1. z tytulu zatrudnienia 94285,98 zl- malzefrska wsp61no56 majqLkowa
2. diet.a radnego 15898,20 zI - malzefiska wsp6lno6c ma;4tkowa
3. inne 2r6dla 4I5,00 zL - malzefiska wsp6Jno56 mai4tkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markp, model i rok produkcji):

Nissan Note 2008r.

-

malzeflska wsp6lnoSc maj4tkowa

X.
Zobowiqzania pienip2ne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci4gmpte kredyty i
poayczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,zlakim
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci): nie d.oLyczy

3

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy Iub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Charlupia Wiel-ka, dn.
(miejscowoSi, data)

17 . 03

.2016r

