S E K.R E T A R l A T

OSWIADCZENIE MAJĄTKO
radnego powiatu

Pmszków, dnia IO.12. 2018.r.
RPH/453747/2018 N
Dała : 2018

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego i')rawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia każdej
z rubryk.
2. Jeżeliposzczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należywpisać ,,nie dotyczy'
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników majątkowych,
4.

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.

Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, niżu podpisany Stanisław Dymura

Urodzony 26 kwietnia 1949 r. w Swidnicy -- wqj. dolnośląskie. Emeryt.
po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868),
zgodnie z art. 25c tą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskie wspólności majątkową lub
stanowiące mói majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

-- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie: w wysokości 75 tyś. zł w PKO Bank Polski.
-- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcą: nie dotyczy
-- papiery wartościowe: nie dotyczy
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l .Dom o powierzchni 120 m2 powierzchni użytkowej, o wartości 500 000zł. na działce o powierzchni 350mż, o wartości
100 000zł , tytuł prawny: współwłasność z żoną w równych częściach
2. Mieszkanie o powierzchni: 68 mz, o wartości 250 000 zł: tytuł prawny: współwłasność z żoną 1/2 i synem 1/2
3. Gospodarstworolne:

rodzą gospodarstwa:ziemia: powierzchnia: 12,5 ha a wartości 200 000zł.,

tytuł pmwny: współwłasność z żoną w

równych częściach.

Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.

4.lane niemchomości:
Domek letniskowy o powierzchni 40m2, o wartości 60 000zł. na działce o powienchni ]000mz o wartości 40 000zł
Tytuł pmwny: współwłasność z żoną w równych częściach.
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U przedsiębiorców
C
lub
ę
w których
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób praw nych

uczeshiczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadamudziały w innych spółkach handlowych - naleą podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycz)r
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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1. Posiadamakcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób pmwnych lub przedsiębiorców,w których
uczeshiczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotycW.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadamakcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V
Nabyłem(am)(nabył mq małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego mdątku odrębnego) od Skarbu
Państwa,innęi państwowej osoby prawnej, jednostek samorząduterytorialnego, ich związków, komunalną osoby prawnej
lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -- należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI
1. Prowadzędziałalność gospodarczą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

-- osobiście nie dotyczy

-- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(dam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2- Zarzildzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie działalności(należy podać
Fomlęprawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście: nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): .nie dotyczy
--jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy
--jestem członkiem mdy nadzorczej(od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komigi rewizgnej(od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(dam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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dochód z tyhiłu wykładów w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzaniai Administracji
diety radnego powiatu pruszkowskiego
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1 935,00zł
20.500,00z4'

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżęl 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Skoda- Octavia o wartości 70 000zł. rok produkcji 2016
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Zobowiązania pieniężne a wartości powyżą ] 0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki diaz warunki, najakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wjakim wysokości). Kredyt w Volkswagen Bank Polska
zaciągnięty w 20 16 roku, w wysokości 55 000 zł na zakup samochodu.Aktualne zobowiązanie wynosi] 7 160 zt

Pou'msze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aH

233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Pruszków lo.12. 2018 r

U
(midscowość, data)

(podpis)

