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osoba skladająca oświadczenie obowiąZana jest do zgodnego z pra}!'dą, starannego i zupełnego
}vypełnienia l(ażdej Z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują }v konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać
'!iŚ
dotvczv",
jest
określićprzynależnośćposzczególnych składników
osoba skladająca oświadczenieobowiązana
majątkolvych, dochodów izobowiązati do mająłku odrębnego i majątkU objętego malźeńską
}vspólnoŚcią majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku lv liraju iza granicą.
ośłiadczenieo stanie majątkolYym obejmuje również wierzyt€lności pieniężne.
W częściA ośrviadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące
adresU Zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości'

CzĘŚC

^
(a).''''''.'.''...'
Ja. niŹej podpisany

..'...........WlESŁAW.'..'.'..RoBAK........

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony

TOPFARMS...........GLU BCZYCE............SPECJALISTA......... MItCHANtZAC. .............................

po zapoznaniu się z przepisami ustawyZdnia8marca]990r.osaInorządziegminnym(DZ.U.Z20|7l.poz.
1875). zgodnie z art.24h tej usta\ł)' ośu, iadczall\' Żę posiadanr wchodzace w skład lnałżęńSkiejlvspólności
majątkowej lub slano\.viącę mój majątek odr1-bny:
I.

Zasoby pieniężne;
- środkipienięŹlre zgromadzone w walucie polskiej:-'.'.''-.............''48800'-

POLISA...,,.UBESPIECZENIOWA...(EMERYTALNA)...
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3. Gospodarstwo roJne:

rodzaj gospodarstwa:.....

Powięrzchnia:.'...'''''.. ].74'
o \łal1ości:'............'..'''''

rodzaj
zabudowy;.........................Nie.......dotycz)..................

t)łuł

pruiuny,''''''''.''''''--'-.'''''''..''''..-'wŁASNoŚc'''''.''-'...........
Z tęgo t)'tułu osiągnąIem (ęłam) rv loku ubiegłym przychód i dochód rv wysokośc i:'2 500'4' lnne nietuclronlości:
pou ielzchnia:.........

Nie...dotvczv.......

Ill.
l'

Posiadanr udział1'' w spóIkach handlorvych z udziałem gllinn;'ch osób pralvnych lub przedsiębiorcólv'
!v których uczęstniczą takie osoby naleŹy podać liczbę i elnitenta udzialów:

udziały te Stanowią pakiet rviększy niż l0 % udziałólv w spółce:''''''''' . .

..

Z tego t}tułu osiągnąłem (ęłam) rł rokrr ubiegtyrn dochód rł rvysokości:.........''..

2. Posiadarn udziały_ w innych spółkach

Z tego tytulu osiągnąłem ( ęłam )

rv

handlowych

należy_ podać

liczbę iemitenta udziałólv:''''''.'.'''.'-"'"''""'

roku ubiegłynl dochód w w5''sokości'............'

tv.
spółkach handlowych z rrdziałem gminnych osób prarł'nych lub przedsiębiorcólv. r'l których
uczestniczą takie osoby naleŹy podać licŻbę i emitęnta akcji:

l. Posiadam akcje

rv

akcje te Stanowią pakiet większy niŻ l0% akcjiw spółce:

I

Z tego

t1rrtIu

otiagnaleln l eldlll

)

N rolu ubiegl1In dochod rł rł1'okosci:''''''''''''''''''''

... Nię''''

'dotr czr

2' Posiadaln akcje w innych spółkach handlolvych należy podać liczbę i ernitenta akcji;...-.......

- -...

.

......

Z tego t)tułu osiągnąłem ( ęJatn ) w roku ubiegłym dochód w rł'vsokości:'' ' ' ' ' ' ' ' '

Nabyłem (am).( nabyl mój małzonęk' z rvyłączeniem nlienia plzynależnego do jego lnajątku. odrębnego) od
Skar'bu Państwa. innej państwolvej osob1'' plarł'nej, .jednostek samorządu ter}'torialnego. ich zwjazkow.
kolnunalnej osoby pra\\'nęi Jub związku mętropo]italnego następu]ące rnienję. którę podJegało zbyciu rv drodze

vl.
l. Prowadze dzialalnośćgospodarcza

( naIeŻy podać

fonnę plawna i przedmiot działalności):........'''''''......'''''''.'..

- osohisc ie........

- u .polnie z inn) rni usobdn ......

l

tcgo lrtulu o\ld9llalęnl{ęlęln)rr roLu ubieglrln dochód rł rr1t.'(giqi:......'''''''''.'.'''''''''''

2. Zarządzarn działalnościagospodalcza iub.jestem przędStaWicieleln. pęłlromocnikiem takiej działalności
r

nalezl podac lbnne praq

n,r r przedmioi dzlalllnosci
'.......
osobiście...'..'''..'-........'.'.'Nie''''dotycz}'.................
..'''
- wspólnie z innylni osobanri.'.''..'..'Nie.''.dot1czv'
Z tego tyiułu oSiąg1lałent(ęłall) rł,roku ubieg}ym dochód w
-
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yśoLości
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'dot] c/\

:::*::i ::::l":i:i1 ::1::. ::':lol: loul*ll

jesten'] członkie]n zarzadu ( od

kied,v'?:...........................Nie......dotyc2y
-

jestem członkienl rad1' nadzorczej ( od kiedy):

.....

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄm dochód w

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego t}4ułu ( oraz dochody

współmałzonka):....

.''''''''....ToPFARMS....GŁUBcZYcE'...W\'NAGRODZENIE...l..do...Xl.'...BRUTTO............70497'89

.'''.'.'..SPÓŁDZ.EKS..MiESZK''',,KoMBINAT''................................'...........'BRUTTo'.............l575,00
10899'66
.'..........'URŻĄD MtAsTA I GMINY DIETA RADNEGo

IX.

DocHÓD Z DZIEMAWY GRUNToW

2500,00

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 Złotych (w pŹ).padku po.jazdów mechanicznych naleŻy

x.
Zobowiązania pienięŻne o wańości powyżej l0 000 Złotych, w tym Zaciągniętę ked}'ty i pożyczki oraz warunki,
najakich zostały udzielone' (wobec kogo'w zwlęklt, z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):'...........

