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Dobrzeń Wielki , 28.04.2022 r.

Uwa8a:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do z8odne8o z prawdą, staranne8o i zupełne8o WYpelnienia

kaźdei z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią W konkretnym przyPadku zastosowania, naleŻywpisaĆ "nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i marątku obiętego malżeńską wspólnością

maiątkoWą.
4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku W kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowYm obeimuie róWnież wierzytelności pieniężne.

6. W części A ośWiadczenia zawart€ są informacie iawne, W części B zaś informacie niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.
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czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany,

PloTR szYMoN LlBAWsKl
(imiona inazwisko oraz nażWisko rodowe)

urodzony 20.12.1985 r. w czARNoWĄsAcH

NAzWlsKo RoDoWE tlBAWsKl

otTo ANNA 6óRSKA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym |Dz, U, z 2017 l.
poz, 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskie.i

Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

|.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

677,43 zŁ
- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej:

N|E DoTYczY

- papiery WańoŚciowe:
NlE DoTYczY

ll.
1. Dom o powierzchni: NlE DoTYCZY
2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne: NlE DoTYczY
Z tego q^ułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: NlE DoTYczY
4. lnne nieruchomości: NlE DoTYczY

lll.
1, Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialóW:

NlE DowczY
udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów W spółce:
NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

NlE DowczY
2. Posiadam udział W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów:

NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NlE oowczY



NlE DoTYczY

Vl.

2, zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiei działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:

NlE DowczY
- osobiście

NlE DoTYczY

- Wspólnie z innymi osobami
NlE DoWczY

Z tego tytułu osią8nąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NlE DoTYczY

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

NlE DoTYczY
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

N|E DowczY
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

NlE DowczY
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

NlE DoTYczY
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

NlE DoTYczY

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

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

NlE DowczY
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:

NlE DoTYczY
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

NlE DoTYczY
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

NlE DowczY
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

NlE DowczY
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu państwa, innej państwowei osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetar8u - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną iprzedmiot działalności):

NlE DoTYczY

- osobiście
NlE DoWczY

- Wspólnie z innymi osobami
NlE DowczY

Z tego twułu osiągnąłem w roku ubieglym przychód idochód w wysokości:

NlE DowczY



Vlll,
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzvskiwanych z każdego tytułu:

z TYTUŁU ZATRUDN|EN|A/UMoWY o PRACĘ otTo ANNA GÓRSKA - 50 845,91 zł
DlETA RADNEGo - 7968 zł

lx.
składniki mienia ruchome8o o Wańości powyżej 10 o00 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji):

sAMocHóD VoLKSWAGEN GoLF V - RoK PRoDUKc,l 2008

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 ooo złotych, w tym zacią8nięte kredyty i pożyczki otaz

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

KREDYT BANKoWY - BNP PAR|BAS - KREDYT KoNSUMPCYJNY W WYsoKoścl ar ooo zr
zAclĄGNlETY W 2019



cZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ]awność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2OL8 r.: poz.994,

1000, 1349 z pozn. zm.|

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

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

gminnym (Dz.|J,z2OI8r,: poz.gg4, 1OO0, 1349 zpózn. zmj

powvższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1kodeksu karnego za podąnie

ilil;;ul;;;.ienie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

(miejscowość, data)

(podpis)

L


