
Zalaczniki do rozpo?4d?-e.ria lte?.esa Rad\ l!.linislro\r
/ dnia:6 lutego 100-) r-

Zalecznik nrt'?

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Patczew dnia 25.M.2o18 r.
{m ier.c,&cic}

Uwaga;

'1. Osoba skladajlca oSyyiadczenie obowiezana jest do zgodnego z prawdq, stararnego i zupelnego
wypelnierlia kaidej z rubryk.

2. Jeaeli poszczeg6lne rubryki nie zBeidujq w konkretnym przypadku zastoso\rrania, nalezy vrpisa6
,.ni€ dotvczv".

3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiazana jest okreSlie pruynaleinose poszczegolnych skladnikow
maiQtkowych, dochod6w i zoboylriryai do majqtku odrgbnego i maiqt*u objqtego rnaireiske
wEp6lnoSciq majqtkoYYE.

4. Oswladczenie o stanie majqtkowym dotycry majqtku w kraju i za granicq.
5. Oirviadczenie o stanie maiQtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni?ine.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacie jawne, w czgSci B zas informacje niejawne d.tyczqce

adresu zamieszkania skladajecego oswiadczenie oraz miersca polozenia nieruchomo$ci.

ZBTGNtEW HOTUBOWTCZ

{imiona i neiwisko orar naiwisko rodowe)

Urodzony 03.03.1952 roku w PrzeMoce

Emeryt. Radny Rady Mielskieiw Parczewie
{miejsce ratrudnienia, stanowisko lub funLcia}

po zapoznantu sie z przegisami ustawyzdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym {Dz. U.zZALT t-9o2.
18751, zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej wsp6lnoici
majEtkowej lub stanowiace m6j majetek odrebny:
t.
Zasoby pieniQ2ne:

- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 13 656,5121 + 20 018,18 kapital na emeryturq

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartofuiowe: nie dotyczy
na kwotq: nie dotyczy

riZezmianawprowadzonEp.zezSlpktlrozporzedzeniaPtezesaRadyMinisttdwzdnia2Scaeru/t32017l.-
zmieniajQcego rozporzQdzenie w sprawie okreslenia wzor6w formularzy ojwiadczeri ma,Etkowych radnego
gminy, w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jedrlostki organizacyjnej gn')iny.

osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzaiQcego gminnE osobQ p.awnQ oraz osoby wydaiQcei decyz,e
Jdministrarlajne \\ iri)ieniu wojtn { Dz, t l. poz. I f98}- kt(ire wcszlo $ z.vcic z dniem I lipca 20I 7 r.

+u;

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany,



[.
1.Dom o powierzchni: 108 m,, o wartosci: 200 000,00 zl

tltul prawny: matieiska wsp6lno6C majEtkowa
Dom drewniany letniskowy o powierzchni: 42 m,, o wartoSci: 20 000,00 zl
tytut prawny: matieiska wsp6lnoii majqtkowa

2.Mieszkanie o powierzchni: 37,8m,, o wartoscir 170 0@,00 zt

tytul prawny: matiedska wsp6lnoSC majqtkowa
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powiezchnia: 1.08 ha
o wartofti: 30 0O0 ,00 zt
rodzaj zabudowy: garaz drewniany 21 m2

q/tul prawny: matiefska wsp6lnoS( maietkowa .

z tego q ulu osiagnqlem w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysoko6ci: 30o,00 zl
4. lnne nieruchomoici:

powierzchnia: 560O m2 las

o wartosci: 20 000,00 zl.

tytul prawny: matieiska wsp6lno(d majqtkowa.
ilt.
1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestnicze takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowia pakiet wieksry nii 10% udzial6w w spolce: nie dotycry

Z te8o t)/tulu osiegnElem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotycry
2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy poda6 liczbe iemitenta udzial6w: nie dotyczy.
z tego tytulu osiQgnqtem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotycry
tv.
1. Posiadam akcje w s@kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
z tego q ulu osiEgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotycry
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podai liczbq iemitenta akcji: nie dotyczy
z tego q ulu osiegnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotycry
V.
Nabytem (nabyl m6j malionek, z wyleczeniem mienia pzynaleinego do jego majqtku odrebnego) od Skarbu
Pa6stwa, innei pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej
osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naleiy podad opis mienia idate nabycia, od kogo: nie dotycry

vt.
1. Prowadzq dzialalno5i gospodarczq (naleiy podat formq prawnq i pzedmiot dzialalnosci): zawieszona z

dniem 31.03.2016

- osobiscie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tl^ulu osiegnqlem w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiei dzialalno6ci
(naleiy podad formq prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy

- osobi(cie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
z tego t)Eulu osiQgnelem w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: nie dotyczy
vil.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzedu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego t\^ulu osiQgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: nie dotycry

s,



vl[.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajei, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego q ulu: emerytura 57 599,20 zt brutto, dieta radnego 10 307.O1zl.
tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powyiej 10 000 ztotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podad markq, model irok produkcji): samoch6d osobowy Hyundai 130- 2010 r, samoch6d osobowy
Toyota Yaris 1,4- 2009r. wsp6hvlasnoSi z c6rkq,
x.
ZobowiEzania pieniqine o wartoici powyiej 10 OO0 zlotych, w tym zaciegniqte kredyty i poiyczki

oraz warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdaeeniem, w iakiei wysokoici):
nie dotyczy

czEsc B

Informacja nieiawna

(Arl, 24 j usl. 6 uslaw)) z tlnia I morca 1990 r' o samorzqdzie gminnym)

Parczew 25.04.2018 r.
(miejraowoi, dara) (podpis)

-$\tt,
r-


