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OŚW|ADCZEN|E MAJĄTKOWE
radnego tminy

Dobrzeń Wielki, 28.o4.20z r.

UWaga:
t, osoba składająca ośWiadcz€nie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszcze8ólne rubryki nie znajdują w konkr€tnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębneto i majątku objęteto małżeńską wspólnością
maiątkową.
4. ośWiadcz€nie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju i za granicą,

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięźne.
6. W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacj€ niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie orar mieisca poloźenia nieruchomości.
czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Roman Jóżef Kołbuc,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a} 19,03.1973 r. W opolu

P6E Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna s.A
oddział Elektrownia opolą specjalista

(miejsce zatrud n ien ia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządżie gminnym (Dz. U. z 20ot r. M 742,
poz. t59t orazzż0o2l. Nr ż3, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.127ti Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art, 24h tej ustawy ośWiadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 35.000 zł (malżeńska wspólność majątkowa)

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej; nie dotyczy

- papiery Wartościowe: Akcje: Tauron Polska Energia - 400 sztuk, Pol§ka 6rupa En€rgetyczna - 4000 sztul9
Jastrzębska Spółka Węglowa sA - 20 sztuk, na kwotę: 40.069 zł (małźeńska wspólność majątkowa)

ll.
1. Dom o powierzchni: 180 m,, o wartości: 230.000 zł + dzialka o powierzchni o,772l h, owartości 150.000 zl
twuł prawny: (małżeńska wspólność majątkowa)
2. Mieszkanie o powierzchni: 3ł79 m,, o Wańościi 230.000 zt +779|t00oo00 części gruntu na którym stoi
budynek (blok mieszkalny)
tytuł prawny: (malżeńska wspólność majątkowa)
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

tk,



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotycry

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce: ..,,,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta udziałÓW: nie dotYcry

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłm dochód w wysokości: .....,..,

lV.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.......

Nabyłem(am) (nabl mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawn€j, jednostek samorządu teMorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

{łc.

o Wartości:

lll.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:



- Wspólnie z innymi osobami

- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami ..,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

V|l.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
nie dotycry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........

Z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

119 85ą38 zl / P6E GiEK s.A. oddział Elektrownia opole (zatrudnienie)
1! 458,56zł l Urząd Gminy W Dobrzeniu Wielkim (di€ta radnego}

lx.
składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

::::::_:::

Vl.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności):
nie doty€zy

- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,.....
2, zarządzam działalnością 8ospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności}:
nie dotyczy



l

I

samo€hód Nissan Micra 2o12 - 20.000 (małźeńska wspólność majątkowa)

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 o00 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w iakiej wysokości);

nie dotyczy

c7ĘŚĆB

Adres zamieszkania osoby składającej oświadcżenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym |Dz, U, z 2078 (.: poz,994,

1000, 1349 z pózn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność

informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym |Dz. |J, z 201,8 r.: poz.994, 1000, 1349 z pozn. zm.J

Powyższe oświadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za poda e

nieprawdy lub zataj€nie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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