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MAJATKOWE
nadzien03.04.2019r.
wojla, zastepcyw6jta, sekretarzagminyr
.rc.,hy-'r'ld-rja.aj i ^-ronka o,gtnu -a-eclz4Ee€go€minr+Fle6eb+prawn+
era: osoby wydajqcejdecyzjeadministracyjnew imieniu w6jtal
Dzierzgoir
(miejscowos6)

, dnia

30.04.2019

,

r.

Uwaga:
1. Osoba skNadajAca
o6wiadczenieobowiqzanajest do zgodnegoz prawdE,starannegoi zupelnego
wypelnieniakazdejz rubryk.
2. Jezeliposzczeg6lnerubryki nie znajdujQw konkretnym przypadkuzastosowania,nalezywpisa6 ..nie
dotyczy".
3. Osobaskladajqcaoswiadczenieobowiezanajest okre6li6przynaleinosc poszczeg6lnychskladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objetego matiefskq
wsp6lnosciq majQtkowq.
4, Oswiadczeniemajqtkowedotyczy majetkuw kraju iza granicE.
5. O5wiadczeniemajqtkoweobejmuje r6wniei wierzytelno5cipienie2ne.
6. W czeSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B za6 informacje niejawne
dotyczeceadresuzamieszkaniaskladajqcegoo5wiadczenieoraz miejsca polozenianieruchomo6ci,

czEseA
Ja, nizejpodpisany(a),
Jacek
Roberl
(imiona i nazwiskooraz nazwiskorodowe)

urodzony(a)

04.01.1983r

Kwidzynie

Zatrudnionyw UrzgdzieMiastaDzierzgori,ul. PlacWolnoSci|,82-440 Dzierzgohna stanowisku
KierownikaReferatuInwestycjii rozwojuLokahego
(miejscezatrudnienia,
stanowisko
lubfunkcja)

po zapoznaniu
prowadzenia
gosig z przepisami
ustawyz dnia2'1sierpnia1997r. o ograniczeniu
dzialalnosci
przez
peNniqce
publiczne
poz.
(Dz.
funkcje
t.
1393)
spodarczej
osoby
U.22017
orazustawyz dnia8 marca1990
r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie
z aft. 24h tej ustawyoswiadczam,ze posiadamwchodzEcew sklad malzenskiejwsp6lnoscimajqtkowejlub
stanowiacem6j majqtekodrebny:
t.
Zasobypieniqzne:
- Srodkipieniqzne
zgromadzone
w waluciepolskiej:NieDotyczy

- SrodkipieniQzne
EuIo
zgromadzone
w walucieobcej: 306,25

- papierywartosciowe:Nie Dotyczy
na kwote:

3(y1o,,-

il.

m', z dzialkqowartosci: 550tys.zl tytulprawny:
1. Domo powierzchni:
___.111!9_
2. Mieszkanieo powiezchni: _5
3. Gospodarstworolne:

r', o wartosci:

Nie dotyczy tytul prawny:

rodzajgospodarstwa:Niedotyczy

wsp6lwlasnosc
Nie dotyczy

, powierzchnia: Nie dotyczy

o wartoSci: Nie dofczy
rodzaj zabudowy: Nie dotyczy
tytul prawny: Nie dotyczy

Z tegotytuluosiqgnElem(elam)
w rokuubiegtympzychod idoch6dw wysokosci:Nie dotyczy
4. Innenieruchomo6ci:
powierzchnia:
Niedotycz)
o wartosci:Niedotyczy
tytul prawny: Nie dotyczy

.

- nalezypoda6liczbei emitentaudzial6w:
Posiadamudzialyw spolkachhandlowych
Nie dotvczv

udzialyte stanowiq pakiet wiqkszy niz 10youdziaN6w
w sp6lce: Nie dotycry

Z tegotytutuosiagnqlem(elam)
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:Nie dotyczy

tv.
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych- nalezypodaCliczbgiemitentaakcji:
Nie dotyczy

akcjete stanowiqpakietwiekszyniz 10%akcjiw spolce:
Nie dotvczv

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko5"l Nie dotyczy

V.
(nabylm6j malzonek,
Nabylem(am)
z wylqczeniem
mieniaprzynaleznego
do jego majqtkuodrQbnego)
od
Skarbu PaFrstwa,innej panstwowejosoby prawnej,jednosteksamozqdu terytorialnego,ich zwiqzk6w,
komunalne.j
osobyprawnejlub zwiqzkumetropolitarnego
nastepujece
mienie,kt6re podlegatozbyciuw
drodzeprzetargu nalezypodacopismieniai datgnabycia,od kogo:

Nie dotyczy

3G,to- *

vt.
gospodarcz42
(nalezypoda6formeprawnqi przedmiotdzialalnogci):Nie dotyczy
1. ProwadzedzialalnosC
- osobiscie Nie dotyczy

- wsp6lnie
z innymiosobamilllq dglf".y
Z tegotytuluosiEgnqlem(elam)
w rokuubieglympzych6d i doch6dw wysokosci:
gospodarczq
peNnomocnikiem
2. ZatzqdzamdziaNalnoSciq
lub jestemprzedstawicielem,
takiejdzialalnosci
(nalezypodacformQprawnEi pzedmiotdzialalnosci):Nie dotyczy
- osobiScie Nie dotyczy

- wsp6lniez innymiosobamiNiedotyczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
w rokuubreglymdochodw wysokosci:Nie dotyczy

v[.
1. W spolkachhandlowych(nazwa,siedzibasp6lki): Nie dotyczy
-jestem

czlonklemzatzAdu (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy): Nie dotyczy

- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):

Nie dotycry

w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:Nie dotyczy
Z tegotytutuosiEgnqlem(elam)

2. W sp6ldzielniach:
Niedotyczy
- jestemczlonkiemzazqdu (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3(od kiedy): Nie dotyczy

- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):

Niedotyczy

w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:Niedoryczy
Z tegotytuluosiqgnqlem(elam)

3Qtv". *

3. W fundacjach prowadzqcychdzialaln056gospodarczq:
Nie dotvczv

- lestemczlonkiemzarzqdu(od kiedy): Nie dotyczy

-jestem czlonkiemndy nadzorczel(od kiedy):Niedotyczy

- jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(od kiedy):Niedotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam)w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: Nie dotyczy

v .
InnedochodyosiEgane
z tytuluzatrudnienia
lub innejdzialalnosci
zarobkowejlub zajqc,z podaniemkwot
pracy
przezzaktad.
pracy
l.
Naleznosd
ze
stosunku
sluzbowego
wyplacone
z kazdegotytulu:
uzyskiwanych
22179,09zl.
zlecenia)

2. DzialalnoSC
wykonywanaosobi3cie
o kt6rejmowaw art. 13ustawy(w tym umowyo dzieloi

2339,95 zl

tx.
Skladnikimieniaruchomegoo wartoscipowyzej10 000zlotych(w przypadkupojazd6wmechanicznych
nalezy
poda6marke,modeli rokprodukcji):
S K O D A S U P E R Br o k

produkcji

2046 r.

x.
pieniezneo wartoscipowyzej10 000 zlotych,w tym zaciqgnietekredytyi pozyczkiorazwarunki,
Zobowiazania
na jakichzostalyudzielone(wobeckogo,w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,
w jakiejwysokosci):
l.

Kredlt hipotecmy zaci4gniQq,
na budowgdomuj ednorodzinnego
w wysokoSci320000,0021,zadluzenie

wysokoSci194100,72zobowiEzanie
zaci4gnigte
w PKO BP oddzial1 w Sztumie.(na dziei 03.04.2019r.)

3(a y,-

.-.''

iz na podstawieart.233 S 1 Kodeksukarnegoza podanienieskladamSwiadomy(a),
Powyzszeoswiadczenie
wolnosci.
prawdylub zatajenieprawdygrozikarapozbawienia

.f

Dzierzgoh30.04.2019r.
(miejscowosd,
data)
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Niewlasciwe
skresli6.
w formiei zakresiegospodarstwa
w zakresieprodukqiroslinneji zwierzecej,
wytw6rczej
w rolnictwie
Niedotyczydziatalnosci
rodzinnego.
sp6ldzielnimieszkaniowych.
Niedotyczyrad nadzorczych

