
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
uFó y, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, jąeego

gminną o§oĘ prawną mieniu
wójtatl]

Urąd G! D, f, ilotl \łteli{r,

wpł. 21, WM. 2022
.. 16. Q9. 2022 r.........

(dnia)

UWAGA:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupeŁrego wypehienia

każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszrzególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dolyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okeślić przynależność poszczegóĘch składników

majątkowych, dochodów i zobowiąai do majątku orlrębnego i majątku objętego małZrńską wspólnością

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5, Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierąłelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawafie są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘcące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĄŚĆ 
^Ja, niżej podpisany(a), ..........,,Piotr Stanisław Worobiec, nazwisko rodowe: Worobiec...,,

(imion8 i nazwisko oraz rEzwi§ko rodo\łć)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicme (tj. Dz. U, z 2017 r., poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

l990 r. o samorąclzie gminnym (tj. Dz.lJ. zż0|7 r.,poz.1785), zgodniez arł. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności majątkowej @:

I. Zasoby pieniężne:
- środki pienięźne zglomadzone w walucie polskiej : ..,,,, 5000 zł...... .

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy...,..

- papiery wańościowe:
na kwotę: ......... nie dotyczy

Domopowierzchni:124m2,owartości:230000zł§tułprawny:,.,,,,wspóhrłasnośćmałżeńska..........
Mieszkanie o powierzchni:.... nie dotyczy....m2, o wańości: ...,..., §.tuł prawny:.,,...nie doĘczy

il.
l.
2.

.......... nie dotyczy

rylul prawny: ... ...... nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ..........,..nie dotyczy.,,......,,,..,, powierzchnia: ...... nie

dotyczy . . . ,o wartości; nie dotyczy rodzaj zabudowy:. . . .. . nie dotyczy

.. -... ...Dobrzeń Wielki.. ....
(miej scowość)

urodzony(a)......12.10,1984r,... wLewinieBrzeskim............,,,...
......,.............. dyrektor Zespofu Szkoł w Dobrzeniu Wielkim,..,...,,.........

(miejsce zatrudnienią stanowisko lń funkcja)
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Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmprzychódidochódwwysokości:....,,niedotyczy...,.
4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 8,4 a - działka, na której posadowiony jest dom wym. w pkt.

tytuł prawny: ... ,,. ...wspóhlrłasność małżeńska..,

ilI.
Posiadam udzialy w spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce: ......,.. nie dotyczy

Z tego §łufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. . ... nie dotyczy

akcje tę stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..,... nie dotyczy

Z tego §ńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:....,. nie dotyczy ...

V.
NaĘłem(am) (naĘł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu te4rtorialnego, ich związków lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zĘciu w drodze przetargu - naleĄ podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vL
1. Prowadzę działalnośó gospodarcząI2l (naleĄ podać formę prawną i przedmiot dzidalności):
nie dotyczy...........
- osobiście ......... nie doĘczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tJitufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ... ... .,, nie dotyczy

2. Zarządzun dzińalnośnią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należry podaó formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście ,....,... nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami .,..,,... nie doĘczy .

Z tego §tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ... ... ,,, nie dotyczy

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): ......,.. nie dotyczy
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Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należry podaó liczbę i emitenta akcji:...... nie dotyczy ,,,...
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000 złotych (w przypadku pojazdów
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,. na kwotę 60000 zt na ol



czĘść B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, |J, z 2o!8 r.: poz.994,
1000, 1349 z pozn. 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. lJ, z 2O18 r.: poz,994, 1000, 1349 z pózn. zm.\

?r&,.,{n*^,L;^
... .,. ......Dobrzeń Wieki, 16. 09.2022 r" " " " " "

(miejscowość, data)
(podpis)

I l ] Niewłaściwe skeślić.

[2] Nie dotyczy działalności wytwórcz€j w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

[3] Nie dotyczy rad narlzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
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