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oraz osoby wydajqcej declzje adminbtrrcyjne w imlenlu woJta'

Rybno, dnia 28.01.2022n
(miej scowoSa)

Uwaga:

1. Osoba skladaiqca o6wiadczenie obowi4zana iest do zgodntgo z prawdq, stratrnego

i

zupelnego

wypehienis kaidej z rubrYlc
2. JeiLelt Wszczegfilne rubryki nie znajdujl w konkretnym przypadku zastosowanir, naleiry wpisad !p
dotvczv".
r. oGE-"rt ua"lqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre3li6 prrynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do najqtku odrgbnego i majltku obigtego mal2efsk4
wsp6lno5ciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie mrjQtkowe dotyczy maiqtku w kraju i za granic4.
5. 06wiadczenie maietkowe obejmuie r6wnieZ wierzytelno5ci pienigi:ne.
6. W czjSci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgfci B zas informacje niejawne dotyczqce
adrcsu zamieszkanir skladajQcego oswiadczenie oraz miejsca polo2€nia nieruchomoSci.

czrrScr
J4 nrzei podpisany

Stanislaw Zielif ski
(imiona i nazwisko o|dz nazwisko rodowe)

Urodzony 25.01.1971n w Lubawie
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp6lka z o. o.
Prezes Zan4drr
(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publicme @z U. z 2017 r. poz 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
ze
1 990 r. o samorz4dzie gninnym @2. rJ . z 2018 r. poz. 994), qodnie z art. 24h tej ustalvy oswiadczarn,
posiadam wchodz4ce w sklad mal2eliskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub slanowi4ce m6j naj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigine:

-frodkipieniginezgromadzonewwaluciepolskiej:............3.634,7421...wsp$w1asno66..........

-Srodki pienigZne zgrornadzone w walucie obcej : nte dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwotg: nie dotyczy

l

il.

1. Dom o powierzchni 150 m2, o wartoSci: 250.000,00 zl tytul prawny: wspolwlasnosc

2. Mieszkanie o powierzchni: 40,70 r?, o warto$ci 149.3?0,00 zl. tytul prarnny: wsp6hrvla-snoS6
3. Go spodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotYczY

rodzaj zabudowy: nie dotYczY

tytul prawny: nie dotyczY
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
4. lnne nieruchomo Sci:
powierzchnia: dzialka zabudowana domem mieszkalnym - 9,36 a
o warto3ci: 35.000,00

zl

tytul prawny: wsp6hvlasno66

IIL
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleZy podad liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotyczy
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz l|Yo udzialfw w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji:

nie dotvczv

akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy

niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy.

Z tego tl.tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek,
odrgbnego)

z

wylqczeriem mienia przynaleinego do jego maj4tku

od Skarbu Panstwa, innej

panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku menopolitalnego nastgpuj4ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
kogo: nie dotyczy

- nale|y podac

opis mienia

i

datg nabyci4 od

-

vI.

l. prowadzg

dzialalnoS6 gospodarcz42 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

.......

nie dotYczY
- osobiScie: nie dotYczY

- wsp6lnie z inn)'rni osobami: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

2. Zuz4dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale2ry poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci): nie dotyczy.

- osobiScie: nie dotyczY

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tyhrlu osi4gn4tem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

VII.
1.

W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba

sp6lki):

Zaklad Gospodarki Komunalnej

w Rybnie Sp. z o. o., ul. Zarybifska 9, 13-220 Rybno...
-

jestem czlonkiem zarz4du (od ki edy): Prezes Zav4dn od 01 .01 .2022 t.

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod6w wysokoSci: nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

N,

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4: nie dotyczy

- iestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokofci: nie dotyczy

VIIL

zatrudnienia lub innej ilzialalnoSci zarobkowej lub zajE6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tyhrlu: wynagrodzenie za pracA - 17 .826'27 zl'

Inne dochody osiqgane

z tytutu

Ix.

o

warto5ci powyzej 10.000 zlotych
mechanicmych naleZy podad markg, model i rok produkcji): .............
Skladniki mienia ruchomego

(w pr4padku pojazd6w

Renault Grand Scenic, rok produkcji 2013, warto56 25.000,00 zl.

x.
Znboirania

pienig2ne o warto3ci powyzej 10.000 zlotych, w t1'rn zaciqgnigte kredly i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jat':m zduznnem, w jakiej
wysokoSci): nie dotyczy

Powyzsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Rybno,28.01.2022 r.
(miej scowo3i, data)

I
2

Niewlaiciwe skedliC.
Nie dotyczf dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji ro3linnej i zwierzgcej, w formie i zakresie

3

gospodarstwa rodzinne go.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6idzielni mieszkaniowych.

I

Kodeksu kamego za

4tu,6u ltldi|:lt
(podpis)

