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OSWIADCZENIE MAJATKOWT

1

\\Nul\\\\!\!\\\\\\N

radnego gminy

Trzebnica, dnia 29.04.2013 r.

Uwaga:

l.

o§oba składająca oświadczenie zobowiązana jest do zgodnego z prałł,dą,starannego

2.

jcźcli poszczególne rubryki nie znajdują

i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

nalery wpisać ,,nie dotyqzy'i

łY konklctnym

przypadku zastos01\ania,

.

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależność

poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego objętego wspólnota majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkolrTm doryczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie
6, w częściA

majątkołTm obcjmuje również wicrzytelności pieniężne.

oświadczenia żawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacj€

niejawne doryczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz micjsca
położenia nieruchomości.

CzęśćA

Ja, niżcj podpisany(a),

Adam Jan Gubernat
(iniona i nevisko oraz nażwisko rodowe)

urodzony(a) 18.10.1958r. w Trzebnicy

Spzoz Prusicc, ul. Żmigrodzka 22 - petniący obowiązki kierownika
(miej§ce żatrudnienią stalo{isko lub

luŃcja)
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po Zapoznaniu się Z pźepisami usta\ły z dnia 8 marca ] 990 r, o sanorządzie gminnym
poz, 558, Nr 1 13. poz,
il]/r. u. , zoot r. Nr 142, poz, 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz, 220, Nr 62,
984, Nr 153, po7,. !2'/l i Nl 214, poz. 1806), zgodnie z an.24h tej ustawy oświadcżam,że
posiadam l,chodzące w skład małżeńskiej wspó]ności majątkowej lub stano\łiące mój majątek
odrębny:

T,

Zasoby pienięme:
-śrorlki pieniężne zgromadzone \ł,walucie polskiej: 150 000 zł - w§półwtasność

-ślodki pieniężne zgromadzonę w walucic obcej : nie dotyczy.,.,

-papiery wartościowe: akcie PZU, Tauron, GPW - rvspółwłasność
na kwotę: 50 000

zł

I
1.

Dom o powierzchni| 178 m'o wartości szacunkowej 400 000

Tytuł pra\łny: w§pólwłasność......
2, Do1n o

.. , ,.

,

.

zl

.. ..

powieźclmi: 169,16 mż, o wańości szacunkowej 550 000 zl

tytuł prawny: rvspółwlaśność,,,.,....,...,.,.

3, Gospodalstwo roine:

rodzaj

gospoda§twa:

...,, powi€zchnia:

o wartości|

rodzaj zabudowy

I

§,tuł prawny:
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Z tęgo §tułu osi€ndem(ęłam)

of8

w roku ubiegłym przychód i dochód

rł wl sokoŚci:
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia| lokal użytkowY 52 m'

o wartości: 200 000

zł

tytuł pmwny: rł§półwła§ność

trL
1,

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udżałemgmimych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać iiczbę i emitenta
udziałów: nie doĘczy

Udziały tę stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:.. .,

z tego §.tułu

2. Posiadam

udziĄ

udziałów:

z tego

osi€nąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ",

.. . ,. , ,.

Ętufu

w irurych spółkach handlowych

- naleĄ podać liczbę i emitenta

.,.. ..

osiąĘem (ęłam) w roku

ubiegĘm dochód wvysokości: """" ",

""""

Iv.
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Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

PźedsiębiolcóW, których uczestDjczątakie

osoby

nalezy podać liczbę i en,itenta

akcji| nie dotyczy..,.

akcje te stanou,ią pakiet większy

niż 10% akcji w spółce:

z tego tyfułu osi€nąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2.

Posiadam akcje w imych spółkach harrdlorłych nalezy podać liczbę i emitenta

akcji: ...

z tego

, ,

...

,

. .. ,

.. ,..

.

tytułu osiągrrąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowęj osoby prawnej, jednostek
samorządu terytodalnego, ich zwiąków lub od komunalnej osoby prawnej mienie, które
podlegało zbyciu w drodże przetargu naleĄ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy,

, ,

. ,, ,,, ,.

,
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vI.

1.

Prowadzę działalnośógospodarczą (należy podać formę prawną i prżedmiot

działalności): Gabinet stomatologiczny
- ośobiście

wspó]rrie z

imymi osobami

z tego tytufu osi€nąłem (ęłaIn) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
przychód - 38 9ó9 zł dochód - 11 405,81 zl. , , .. . , .. .. , . .. . .. .. , . , .

2.

Zarządzarl działalnościągospodarczą lub iestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działahości( naleĄ podać formę prawnąi przedmiot działainości):

- osobiście

- wspól_nie

z tego

z iml mi osobamj ..,.,,.,,.,,.,.,,

łtufu osiągnąłem (ęłam) w roku

ubiegĘm dochód w wysokoścjI

vIL
W spółkach handlowych (nazwa, siedżba spółki): nie dotyczy

-

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

-

jestem człoŃiem

raĄ

nadzorczej (od kiedy):
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-je§tem cżłoŃiem komjsii rewizyjnej (od kiedy):

ż tego

tylułu osiągndcm (ęlam) w loku ubieglyn dochód w wysokości:

vIII.
lnne dochody osiągane z tytułu żatudnienia lub innej działalnościzarobkowej iub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego t)tułu: Spzoz przychód - 72 000 zł, dochód

10 33I,28 z| \ żon^Bełta Gubernat z tytułu zatrudnienia przychód - 31 320 zł, dochód
29 985 zl, żona Beata Gubernat z tyfułu najmu lokalu 33 600zl, dieta radllego 6 279,79
drrołYizna od syna Jakuba Gubernata nieruchomości o wańości 320 000 żl.

-

żl,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości połJżej10-000 zlotych (w pźypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobow},volvo v50
2006 r. wartość19 000 żł, samochód o§obowy BMw 320D 2007 r. rYańośćok. 36 000 zł
Tvspółwłasnośćz synem.,,.,.,..,..,..,..,..,......,

x.
ZobowiąZania picDiężne o wartościpowyżej 10,000 złorych, w tym Zaci€nięte krod),t},
i pozyczki omz warunki, na jakich zostaĘ rrdzielone (wobec kogo, w z,rłiązku zjakim
zdarzeniem, wjakiei wysokości):.,.kledyt hipoteczny

PKo BP

216 000 zł

hĘs|//naii-attachment,googlęuselcontent,com/attachment/u/0/?view=att&th=l3e576,,,2013-04-30

kamego za
PoWyżsZe oświadcżenieskładam świadomy(a) , iż na podstawi€ axt,233 § 1 Kodeksu
podarrie nieprawdy lub zatajenie prawdy groż kara pozbawienia wolności,

Trżebnica, 29.04.2013 r,
(miejscowość,data)

1

2

(

podpis)

Niewłaściweskeślić.

Nie doĘczy działalnościw}twórczej w ro]nictwie w zakresie prodŃcji roślirurej
i zńerzęcej, w formię i zakesie gospodarstwa rodzirrrrego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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