oswrADCZENrE MAJATKOWE
radnego gminy
Charlupia Wiefka, dnia 11.04 .2OI7r

-

(miejscowoSi)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca

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

2.

Jet'eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleiy wpisa6 ..nie dotyczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3. Osoba skladajqca

oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleinoS6
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochodriw i zobowi4zari do majqtku
odrpbnego i maj4tku objgtego malzer[skq wsp6lnoSciq maj4tkowq.

4.

oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic4.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieiLwierzytelno5ci pienigine.

6, W czpSci A oSwiadczenie znwarte

sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.

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

urodzony(a) o:

.Lt.L952r. w Chartupi Wielkiej

przewodnt-czAcy Rady Gminy Wr6blew
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z2016r. poz. 446), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
malZeriskiej wsp6lnoSi majatkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

-

Srodki pienigzne zgromadzone
wsn6l no66 meiat-kowa
rrreJ

w

walucie polskiej: 101000,00

zI -

malzefiska

{\

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie
j qt kowa................

obcej

i

499 ,

80

EUR

- mal zeriska wsp6Inos6

ma

-papierywartoSciowe:

akcje Orange Po1ska .nakwotg: 6500,OOz?

ii:

110OszL.

- malzefska

wsp61noS6 majqtkowa

Dom o powierzchni: tgo m2, o wartosci: 280000, O0 zl,
tytul prawny: pozwolenie na budowg AN7351 -2/452/95 wsp61noS6 majqtkowa
2. Mieszkanie o powierzchm: nie doty czy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
1.

malzefiska

nie osiacrnalem
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:
a) dzialka 5,6Jar
b) dziatka budowlana 21ar (dom)
o wartoSci:
a) 500 0 ,002L
b) 400 0O ,0OzItytul prawny:

a)Akt notarialny, Rep. A I764/2001 - malzefrska wsp61no56 ma;qtkowa
b)Akt notarialny, Rep. A 5063/g+ - malzefiska wsp6lnoSd majqtkowa
uI.
udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y poda6 liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam

...i
rrf9 ^ ^^^.i
lJuDfqgqlil^r^-

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy niLl0o/o ludzia\6w w sp6trce: nie

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6trkach handlowych
udzial6w: nie posiadam

-

naleiLy

dotyczy

nie

..........

osiqgn4lern

podai liczbg i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie

osi4gnqlem

zul

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby

nie

posiadam

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0

%o

os6b prawnych lub

- nalezy podai liczbg i emitenta akcji:

akcji w sp6lce:

nie dory c2y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie osiqgnqlem
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-naleay podad liczbq i emitenta

akcji:Orange Polska - 110Oszt. - malzefiska wsn6lno66 maial_kowa

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: +30, o0
malzefiska wsp6lnoSc ma j atkowa.....

zL

V.
Nabylem (nabyl mojmalZ.onek,zwyl1czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastppuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

dzt-alka budowlana, 2I dr, Charlupia Wielka, 28.72.I994r., od Urzgdu
Gminy Wr6bl-ew - malzehska wsp6lnoS6 majatkowa

VI.
1. Prowadzp dzialalnoSi gospodarcz4(nale?y podad

dzialalnoSci): ni

- osobiScie

nie

e

docycay...........

wsp6lnie z innymi osobami

nie

Z

w roku

aqi

formp prawn4 i przedmiot

prowadz g

tego tytulu osi4gnqlem

dotyc2y...........
ubieglym przych6d

i

doch6d

w wysokoSci: nie

ranrlom

2. Zaruqdzam dzialalno5ci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podai formp prawne i przedmiot dzialalnoSci):nie zarz4d.zam
- osobiScie

nie

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

- wsp6lnie z inn5rmi osobami

nie dotyczy

.,........

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie

osi4gnqtem

4t

vII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : ni
- jestem

czlonkiem zarz1dts (od kiedy):

doty c 2y...........

nie j estem
nie

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

e

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

j estem

nie

j estem

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

nie

osiqgnqtem

VIII.
Inne dochody osi4gnipte ztsrisLu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajp6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuiLdego tytulu:

1. z tytulu zatrudnienia 9321-3,72 zI- malzeltska wsp6lnoSi maj4tkowa
2. dieta radnego 15898,20 zI - ma?ze6ska wsp61noS6 majqtkowa
3. inne 2r6dla 430,00 zI- - malzefiska wsp61no56 ma;atkowa
4. Pracowniczy Program Emerytalny

1-52948,44

zL - malzehska

r^rqn6lnn(6

maj 4tkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podai markQ, model i rok produkcji):

Nlssan Note 2008r. - malzefiska wsp6lnoSi maiatkowa

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zacirynigte kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakrm
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy ..........

--L,
4

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i?na podstawie afi.233 $ 1 Kodeksu kamego
zapodanre nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarcpozbawienia wolnoSci.

Charlupia Wielka, dn.
(miejscowoSi, data)

1-1-.04.201-'7r.

