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wóita' zasĘ^eyw4ta' sekretarra gminy' skańnika gminy, kierownika jednostki organizacyinej gminy,
eseby=artąd.ajqĘ i ezłenka erganu =arządz4ąeege gminną esebą Prawną

Janowice Wielkie, dnia 30 kwietnia 2011 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnegowypełrrienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znaidują w konkrctnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,!!g1Ę]Efl

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest okrcślić przynabżnośó poszczególnph skhdników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odębnego i majątku oĘętego matżeńską wspótnością ma.
iątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obeimuje równ ież wierzytelności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacie jawne, w części B zaś informacie niejawne dotyczące adresu za.
mieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a) Zygmunt Dawidowicz

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)

urodzony(a)o1 marca 1956 roku we Wrocławiu

Miejsce zatrudnienia: Samodzie|ny Pub|iczny Zakład opieki Zdrowotnej Gminny ośrodek Zdrowia w

Janowicach \Ą/lelkich

Stanowisko: kieronnik

(miejsce zatrudnien ia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziata|noŚci go-
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz' U. Nr 106, póz' 679, z .|998 r. Nr 113, póz' 715 i Nr 162, póz'
1126,z 1999 r. Nr49, póz.483, z 2000 r. Nr26, pÓz.306 orazz20Q2 r. Nr 113, póz. 984 i  Nr214, póz'  1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz, U' z2001 r' Nr 142, póz. 1591 orazz2002 r' Nr23, póz' 220, Nr 62,
p Ó z . 558 'N r , | 13 '  p ó z ' 984 ,N r153 ,  p ó z . 1271 iN r2 , l 4 , p Ó z '  1806 ) , z godn i e z ań ' 24h t e j  u s t awyośw iadc zam , i epo s i a -
dam wchodzące w skład matżeńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t .
Zasoby pieniężne: _ środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie polskiej: 69,38 zł (RoR wtasny), 2 573,66 zł (RoR

wspÓtwlasny z matżonk{, oraz około 1 00 000,00 zł w posiadaniu' Jest to matżeńska wspótwtasnoŚć majątkowa. ... ....
- Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: nie dotyczy.
- papiery wańościowe: nie dotyczy

.... na kwotę:

il.

1. Dom o powierzchni:.187,7 m2, o wartości:123,174,00 zł (w dniu zakupu - 30 stycznia 2003 roku) na gruncie
1404 m2. Powiezchnia posadowienia wynosi 168 m2' Cena zakupu po od|iczeniu ulg z tytułu praw do pierwoku-
pu Wyniosła 32 042,00 zł w tym dostawa do działki 9 891 zł (w dniu zakupu 05 maja 2009 roku).
tytuł prawny: małzeńska współwłasność majątkowa. ....''...'......
2. Mieszkanie o powiezchni:48,8S m2, o wańości:360 000 zł (w dniu zakupu - 18 grudnia 2006 roku).
tytuł prawny: mażeńska wspÓłwłasnośó majątkowa. ..............'.
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: działka rolna, powierzchnia: 1,02 ha.
o wartości:6 050'00 zł (w dniu zakupu - 05 marca 2001 roku)

tytut prawny: matŻeńska współwtasność majątkowa. ...............

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. lnne rueruchomości:
powiezchnia: 1 485 m2 - działka budow|ana.

o wańoŚci: 25 250'00 zł (w dniu zakupu - 28 grudnia 1999 roku)'

tytuł prawny: matieńska wspótwłasnośó majątkowa. ......

ilt.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udzia|ów w spÓłce: nie dotyczy.'

Z tego tytułu osiągnąłem(etam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

M.
Posiadam akcje w społkach handlowych - na|eży podaó |iczĘ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet więksry niŻ10o/o akcji w spótce: nie dotyczy..

Z tego $tułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z v,vyĘczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich alviązków |ub od komuna|nej
osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|eży podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo:
1 . Działkę budow|anq (nr 862) o powierzchni 1485 m2 nabyta od Gminy Janowice \Melkie dnia 28 grudnia 1999 roku

za kwotę 25 250'00 zł- mażeńska współt,.łłasność majątkowa ...'''.....
2' Użytki ro|ne (dziatka nr565/158) o powierzchni 1,02ha, nabyta odAgencjiWłasnoŚci Ro|nej Skarbu Państwa

dnia 05 marca 2001 roku za kwotę 6 050'00 zł. maŁŻeńska wspoh,vtasność majqtkowa. ..........
3' Dom o powiezchni: .187 ,7 m2, o wańości: 123,174,00 zł (w dniu zakupu - 30 stycznia 2003 roku) na gruncie

1 198 m. (działka nr 368). Powiezchnia posadowienia wynosi 168 m.. Cena zakupu po odliczeniu ulg z tytułu
praw do pienłvokupu wyniosła 32 042'00 zł- matżeńska wspótwtasność majątkowa. .........

4. Dostawa do działki (nr 367/1) o powierzchni 206 m2 nabyta od Gminy Janowice \Melkie dnia 05 maja 2009 roku za
lovotę 9 891'00 zł_ maŁeńska wspÓłwtasność majqtkowa. '.'.......

Vt

1. Prowadzę dziatalnoŚć gospodarczq2 (na|ezy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):
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. WspÓ|nie z innymi osobami . nie dotyczy

Z tego tytułu osiqgnqłem(ełam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochód w wysokości: nie doĘczy

2' Zarzqdzam dziata|nością gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działa|ności (na|eży
podać formę prawną i przedmiot dziata|ności): nie doĘczy.'..........'..'..

- wspÓ|nie z innymi osobami: nie dotyczy..

Z tego tytułu osiągnąłem(etam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokości: nie doĘcry

vil.

1 . W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy'.
- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy): nie doĘca7.'
- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg,|ym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzie|niach: nie doĘczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyc4l
- jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy) nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry..

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzqcych działa|noŚÓ gospodarczą: nie doĘczy.......

- jestem cfonkiem zarzqdu (od kiedy): nie doĘczy..
- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotycry.'
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy'

Z tego $tułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

\nil.
Inne dochody osiqgane z $tufu zatrudnienia |ub innej diałalnoŚci zarobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwa-

nych z każdego Ąttufu:
- stosunek pracy: 88 49o,14 Ż
- urnovqy zlecenia: 1 673,53 f.
- funkcje społeczne: 7 975'00
- inne Źródła dochodu (po odprowadzeniu podatku): 1794,61 zł'

DocHoDY WsPoŁMAtfoNKA:
- stosunek pracy. 90 060'88 zł.
. umowy z|ecęnia: 520'00 zł.
- funkcje społeczne: 8 525,ao zł.
- inne ŹrÓdła dochodu (po odprowadzeniu podatku): 1794,61 zł'
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tx_
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eŻy

podać markę, modę! i rok produkcji):

- samochód osobowy Mercedes Benz - rok produkcji 2006 _ małzeńska WspÓ'lwłasnośĆ majątkowa'
- samochód osobowy Audi _ rok produkcji 2010 _ mażeńska wspoh^/łasność majqtkowa

x_
Zobowiqzania pienięine o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciqgnięte kredyĘ i połczki oraz warunki, na
jakich zostaĘ udzie|one (wobec kogo, w zutiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości).
- kredyt hipoteczny, na okres 16 |at w banku BGi SA o/Je|enia Góra, na zakup mieszkania, w wysokoŚci 87 765,19

cHF - matżeńska wspołwłasność majqtkowa (kedytowa).
- poŻyczka z Zaldadowego Funduszu Świadczeń socja|nych, na bieżące zakupy: 9o8,oo zĄ.'...............
. pożyczka z Kasy Zapomogowo-PoĄczkowej przy Do|noś|ąskiej lzbie Lekarskiej na bieżące zakupy: 3 2oo,oo z]l...''..''
- pożyczka zaciągnięta przez współmatżonkę z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Do|noś|qskiej |zbie Lekarskiej na
bieżqce wydatki: 1 1 200'00 f . . . . . . . . . . . . . . . . .

PowyŻsze oŚwidczeni€ SKFdqal l l
lub zatajenie praujdy grozi ?,ara pońawienh rvo|noŚci

Janowice \Melkie 30 l<wietnia 201 'l roku
(miejscowośó, data)

II?or* tłłlsto":+ ..
(podpis)

1 Niewłaściwe skreślić'
. Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakesie gospodarstwa

rodzinnego.
" Nje dotyczy rad nadzorczych spÓłdzie|ni mieszkaniowych.
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Janowice Wielkie, dnia" 16 maja 2011 r.

Zygmunt Dawidowicz

Kierownik

sP ZaZ Gminnego oŚrodka Zdrowta

w Janorłicach Wielkich

Urząd Gminy

Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2

W związku ze z}ożzonymprzeze mnie oŚwiadczeniem majątkowym za 2010 roku,

uzupełniam dane dotyczące modeli marek posiadanych samochodow (punkt IĘ:

1. Mercedes-Benz - model CLS

2. Audi - model A3

2Ir uą^F La^.otnn?..


