Regimin

dnla 27.04.2010 r

(miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba sktadajctca oswiadczenie obowiCJZana jest do zgodnego z prawdct, starannego
zupemego wypemienla kazdej z rubryk.
2. JezeJi poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nale:ty
wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajctca oSwiadczenie obowictzana Jest okreslit przynaleznost poszczeg61nych
sktadnik6w majcttkowych, dochod6w i zobowictZan do majcttku odr,bnego I majcttku
obj,tego mattenskct wsp6lnosclct majcttkowct.
4. Oswiadczenie 0 stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granlcct.
5. Oswiadczenie 0 stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pieni,zne.
6. W cz,sci A oSwiadczenia zawarte Sct Informacje Jawne, w cz,sci B zas informacje niejawne
dotycZctce adresu zamieszkania sktadajctcego oSwiadczenie oraz mleJsca potozenia
nieruchomoSci.
CZE$CA
Ja nizej podpisany(a),

WIEStAW STANIStAW DZIUBINSKI,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

urodzony(a)

26.05.1958r. w

GRZYBOWO.

ZAKtAD UBEZPIECZEN SPOtECZNYCH ODDZIAt W PtOCKU,

INSPEKTOR KONTROLI ZUS

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w
skfad ma}zeriskieJ wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY. .................. ..... .

- srodki

pieni~zne

zgromadzone w walucie obcej: .. NIE DOTYCZY........... .

papiery wartosciowe: .... NIE DOTYCZY ............................................................................................. .

......................................... na

kwot~:

............................................................................... .

II.
1. Dom

0

powierzchni . 90.

140. OOOzL

wartosci

wsp6~fasnosc ...

tytu! prawny'
2. Mieszkanie

. m 2, 0

powierzchni NIE DOTYCZY m

0

tytu! prawny

2

, 0

wartosci. NIE DOTYCZY. ...

NIE DOTYCZY..

3. Gospodarstwo rolne
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY .

, powierzchnia

o wartosci: NIE DOTYCZY ...... ..
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY..
tytu! prawny: NIE DOTYCZY., ..... ,
Z tego tyMu

osict9nqtem(~am)

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

o wartosci:

dziafka budowlana 0 pOW, 0,1234 ha, .....

25,000zL ............................................................. .

tytut prawny:

wspomfasnosc.......

III.
1,

Posiadam

udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w:

przedsi~biorc6w,

..... " ............ ,.............. , NIE DOTYCZY.

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10 % udziat6w w sp6tce: NIE DOTYCZY ................. .

Z tego tytutu

2.

osict9nqtem(~am)

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY....

Posiadam udzia!y w innych sp6tkach handlowych - nalety podac
................................................ NIE DOTYCZY..

liczb~

i emitenta udziat6w: .......

oSlqgn~tem(~tam)

Z tego tytulu

IV.
1.

Posiadam

akcje

przedsi~biorcow.

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci NIE DOTYCZY

w spotkach handlowych Z udziatem gminnych osob prawnych
w ktorych uczestniczq takie osoby - naleZy podac liczb~ i emltenta akCJi

lub

...... NIE DOTYCZY

akcje te

stanowi~

Z tego tytutu

pakiet

wj~kszy

osiqgnqtem(~am)

niZ 10 % akcji w spOfce: NIE DOTYCZY ....

w roku ubiegtym dochod w wysokosci: NIE DOTYCZY..

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych

nalety podac

Ijczb~

j emitenta akcji:

.. NIE DOTYCZY ..

Z tego tytutu

osiqgnqtem(~am)

w roku ublegtym dochod w wysokosci: ...

...... ....... ............. ....... ......... ............ NIE DOTYCZY ... '"

......................... ..

V.
Nabytem(am) (nabyt moj malZonek, z wylqczeniem mienia przynaletnego do jego maj~tku odr~bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~puJqce mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze
przetargu - nalety podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ............................. .
.................... NIE DOTYCZY ....

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarcz~ (naleZy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

................... NIE DOTYCZY ...
- osobiscie ........... ..

wspolnie z innymi osobami .

... NIE DOTYCZY..

NIE DOTYCZY.

Z tego tytulu
2

oSlqgnqlem(~am)

w roku ubleglym przychod I doc hod w wysokosci NIE DOTYCZY

Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawlcielem, pelnomocniklem takiej
dziatalnosci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci)
....... NIE DOTYCZY
osobiscie.

". NIE DOTYCZY,

- wsp61nie z innymi osobami ""

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~am)

NIE DOTYCZY

w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: NIE DOTYCZY""

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) NIE DOTYCZY""

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY,,,,,,,,

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY"

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY,,,

Z tego tytutu osiqgnqlem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY""""",,,,,,,,,,,,,,

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub

zaj~c,

z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: Z tytu+u zatrudnienia - 60.014,32z+, prawa autorskie
- art. 18 - 240,00zl, diety radnego - 4.019,40zt.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10,000 zt (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac mark~, model i rok produkcji): Volkswagen Golf IV, 1999r. - 15,000zL",,,,,,,,,

.... ,., ......... "............. ... ', ......... " ... .
,

, ..•. , ,." .•• , , •• , •.•. P, •• , ••........ ,

x.
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zl. w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczkl oraz
warunki, na Jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzenlem. w jakiej wysokosci)

74.000zt w PKO BP kredyt na zakup domu ........ .

Powytsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Regimin 27.04.2010r.
( mleJllcOWO$C, data)

