
zdqqariki do mzpor2qdzenia Prtz6a Rady Minist 6lf,
z doia 26 lfiego 2003 r.

Zahcznik nr '12

Parczew dnia 14.09.2018 r.
(mieiscowo36)

lrwaga:

1. Osoba skladajqca oswladczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnlenia kaidej z rubryk,

2. Je2ell poszczeg6lne rubryki nle znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, nale2y wpbac
..nie dotvczv".

3. Osoba sktadajqca o6wladczsnle obowl?ana jest okr€SliC przynalelnosc poszczeg6lnych skladnik6w
malatkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maJqtku odrebnego I majqtku obretego matlefskq
wsp6lnosclq majqtfowq.

4. Oswiadczenis o stanle majqtlowym dotyczy majqtku w kraiu i za granicq,
5. Oswladczenle o stanie majqtkowym obeJmuJe r6wnle2 wlerzytelno6cl pienletne.
6, W cz?Sci A oswiadczenia zawarte se lnformacje jawne, w czqsci B zas informacje nbiaunc dotyczece

adlBsu zamieszkania skladajqcago o6wladczenie oraz miersca polo2enia nisruchomogci.

czEsc A

.,a, niiej podpisany,

zBtGNtEW HOTUBOWTCZ

{imiona inazwisko oraz na2wisko rodowe)

Urodzony 03.03.1952 roku w Przewloce

Emeryt. Radny Rady Miejskiej w Parczewie
(miejsae,atrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U.z2Ol7 t. Wz.
1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matieiskiej wsp6lnofti
majetkowej lub stanowiEce m6j majEtek odrqbny:
l.
Zasoby pienieine:

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 18350,2521 + 24701,5821 kapitat na emeMure

- (rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwote: nie dotyczy

r)ZezmianewprowadzonQpzezSlpktlrozpoz4dzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnia28czerwca20lTr.
zmieniaiQcego rozporzadzenie w sprawie okre(lenia wzor6w formularzy oswiadczed maiQtkowych radnego
gminy, w6ita, zastepcy w6ita, sekretarza gminy, skarbnika 8miny, kierownika .iednostki organizac'yjnei gminy,

osoby zarzadzajecej i czlonka organu zarzadzaiQcego gminnQ osobq prawnq oraz osoby wydajacej decyzje

administracyjne w imioriu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w rycie z dniem I lipca 2017 r.

sl,

\'-
oSwhDczENrE MAJATKoWE

radnego gminy



lt.
1.Dom o powierzchni: 108 m,, o wartosci: 200 0@,m zl

\[ul prawny: matieiska wsp6lno6a majqtkowa
Dom drewniany letniskowy o powierzchni: 42 -,, o wartosci: 20 000,00 zl
q/tul prawny: mateiska wsp6lno5e majAtkowa

2.Mieszkanie o powienchni: 37,8m., o wartoSci: 170 000,00 zl
q/tut prawny: matieriska wsp6lnoSC majAtkowa

3.Gospodarstwo rolne;
rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1.08 ha

o wartosci: 30 OOO ,0O zl
rodzaj zabudowy: garai drewniany 21 m2

gut prawny: matiefiska wsp6lno6i majqtkowa .

Z tego Sulu osiegnalem w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysokoSci: 200,00 zl
4. lnne nieruchomoici:

powierzchnia: 560o m2 las

o warto(ci: 20 0OO,00 zt.

t!^ul prawny: mal2e6ska wsp6lnoSC majqtkowa.
il1.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta udzial6w: nie dotycry
udziafy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

z tego t)/tulu osiqgnelem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotycry
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbe i emitenta udzial5w: nie dotycry.
Z tego Sulu osiagnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
tv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestnicz? takie osoby - naleiy podad liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowia pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiegn{em w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naleiy podat liczbQ i emitenta akcji: nie dotycry
z tego Sulu osiagnQtem w roku ubieglym doch6d w wysokofui: nie dotyczy
v.
Nabylem (nabyl m6j mationek, z wylAczeniem mienia pnynaleinego do jego majqtku odrqbnego) od Skarbu

Pafistwa, innej paistwowei osoby prawnej, jednostek samorzQdu terytorialnego, ich zwiQzk6w, komunalnej
osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nale2y podai opis mienia idate nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dzialalnoS6 gospodarczE (naleiy podai formg prawnq i przedmiot dziatalnoici):

- osobi(cie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego t)/tulu osiagnElem w roku ubieglym pnych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy.

Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(naleiy poda6 formQ prawnQ i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
z tego tytulu osiQgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
vil.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): 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 osiegnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.

$r^--



lnne dochody osiQgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq6, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytufu; emerytura 34131,26 zl brutto, dieta radnego 6871,36 zl.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej 10 000 zlotych (w prrypadku polazd6w mechanicznych

naleiy podai markq, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Hyundai 130- 2010 r, samoch6d osobowy
Toyota Yaris 1,4- 2009r. wsp6tivlasno# z c6rk4,

x.
Zobowiazania pieniqine o wartosci powyzej 10 oo0 ztotych, w tym zaciegniete kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostav udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):
nie dotyczy

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust, 6 ustayu z dnis 8 morco 1990 n o samoryqdlie gminnym)

Powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art.233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Parczew 14.09.2018 r.
{ m iejscowo(, data)

Zo'-1 {tru*
(podpis)


