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Uwaga

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiq.zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujqw konkretnym przypadku zastosowania,
nale2y wpisa6 "nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2no5c
poszczeg6lnych sklad n i kow majqtkowych, d ochod6w i zobowiqzan d o majqtku
od rgb nego i m ajqtku obj qteg o malzeriskq wsp6 I n o6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. O6wiad czen ie m ajqtkowe o bej m uje rown iez wierzytel n oSci p ien i g2n e

6. W czqSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajacego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia n ieruchomoSci.

czEsc A

Ja, niZej podpisany(a) Zbigniew Holubowicz

nazwisko rodowe nie dotyczy

urodzony(a) 1 952-03-03 w Przewloka

emeryt

pozapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prorrradzenia
dzialalnoScigospodarczelprzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679,z
1998 r. Nr 113, poz.715 iNr 162, po2.1126,21999 r. Nr49, poz.483, z2A0O r. Nr26, poz.306
orazz2O02 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, po2.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdziegminnym(Dz. U. z20O1r. Nr142, poz. 1591 orazzZO0?r. Nr23, poz.22O, Nr62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, po2.1806), zgodnie z art. 24htej ustawy
o6wiadczam,2e posiadam wchodzqce w sklad mat2efiskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub
stanowiqce moj majqtek odrgbny:
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Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 13il1,65 + 13734,49 kapital na emeryturg
- Srdki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoSciowe:nie dotyczy
na kwotq: nie dotyczy

il.

1. Dom o powiezchni: 108 m2, o wartoSci 200000,00 zl
tytut prawny:wchodzace w sktad wspolnoty majqtkowej
Dom o powierzchni:42 -dam drewniany letniskowy m2, owarto6ci20000,00 zt
tytul prawny:wchodzqce w sklad malZenskiej wsp6lnoty majqtkowej

2. Mieszkanie o powierzchni:37,8 m2

o wartoSci: 170000,00 zl
tytul prawny:wchodzace w sklad mal2enskiej wspolnoty majqtkowej

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powiezchnia nie dotyczy
o warto6ci: 30000,00 zl
rodzaj zabudowy: garaZ d rewn iany 21 m2
tytul prawny:
wchodzqce w sklad malZenskiej wspolnoty majqtkowej

Z tego Mulu osiqgnqlem(Etam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko6ci: nie dotyczy

4. lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia: 5600 m2 -dP \$ ttr--
o wartoSci: las tytul prawny:wchoclzqce w s

s
klld malzenskiej wspolnoty majqtkowej

Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w ktorych uczestniczqtakie osoby - naleZy podac liczbg iemitenta udzidory

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niZ1Oo/o udzialow w spolce:
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nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

nie dotyczy

2. Posiadam udziatyw innych spolkach handlowych - naleZy podac Iiczbq iemitenta udzialorr:

nie dotyczy

Z tego lftulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

nie dotyczy

IV

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorcow, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale2y poda6liczbq iemitenta akcji

nie dotyczy

akcje te stanowiqpakiet wiqkszy ni?10% akcjiw spolce:

nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nale2y podac liczbg iemitenta akcji

nie dotyczy

Z tego $tulu osiqgnqlem(eNam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci

nie dotyczy

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqduterytorialnego, ich ariqTk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie,
kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y podac opis mienia idatq nabycia, od kogo:

nie dotyczy

V

VI
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1. Prowadzg dziatalnoS6 gospodarczqz (nale2y podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

zawieszona z dniem 31.01 .2416

- osobi6cie:

nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko6ci:

2.Zarzqdzam dzialalno6ciqgospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nale2y podad formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobi6cie

nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

nie dotyczy

vil

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)

nie dotyczy

- jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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nie dotyczy

Ztego Mulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6cizarobkowej lub zajqc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

emerytura 57366,00 zl - emerytura brutto,
10174,80 zl - dieta radnego

IX

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nale2y podac markq, model i rok produkcji)

samoch6d osobowy Hyundai i30 - 2010r.,
samochod osobowy Toyota Yaris 1.4 - 2009 wsp6lwlasnoSi z corkq.

Zobowiqzania pienigZne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poryczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysoko6ci):

nie dotyczy
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czEsc B

Adres zanrieszkania csoby skladajacej o6wiadczenie:

t

} Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 usfawy z dnio I marcu 1990 n o t;smorzqdzie gminnyn,
'|

3. Przewloka

4. PrzewNoka

Powyzsze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 S 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

{l*y.vr*.:....1\,oL,.1..r t\,,.\t"lJ*** )U6-,\tr

(miejscowoSc, data) (podPis)
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