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RADAGMINYDZIERZGOWO ^lADCZEN.E MAJATKOWE
wpfyn^o ..to..®k-QjQW. /] radne8° 6minV

/ \s\ Dzierzgowoza* podpis yJ dnia 30.04.2019 r.
' (miejscowo&i)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac""nie dotvczv".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreSlic' przynaleznoSc" poszczeg6lnych sktadnikdw

majqtkowych, dochodbw i zobowiqzari do majqtku odre>nego i majqtku objetego matzeriskq wspdlnoSciq
majqtkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rdwniez wierzytelnoSci pienie,zne.
6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeici B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

CZ$$t A Stawomir Zaborowski
Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....18.05.1974 r w Przasnyszu

.V-ce Przewodniczqcy Rady Gminy Dzierzgowo

{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej
wspblnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: ..78 000, OOzt

^^ - Srodki pieniqzne zgromadzone wwalucie obcej:
^^ nie dotyczy

papiery wartoSciowe:
nie dotyczy

na kwote,:

1. Dom o powierzchni: 120 m2,108 m2, o wartosci: 80tys., 90tys.
tytut prawny: wspdtwtasnoSc".

2. Mieszkanie o powierzchni: niedotyczy m2, o wartoSci: niedotyczy
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne , powierzchnia: 68,03 ha, 9,65- wspdtwtasnoSc"
o wartoSci: 2 100 000,00 zt.
rodzaj zabudowy: obora - szt. 3, garaz- szt. 2, stodota, magazyn paszowy
tytut prawny: wtasnoSc'



Ztego tytutu osiajgnatemfetem) w roku ubiegtym przych6d i dochdd w wysokoSci:
przych6d -1048279,12 dochdd -351000 zt.

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:
nie dotyczy

o wartosci:
nie dotyczy

tytut prawny:
nie dotyczy

III.

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie>iorcdw,
w kt6rych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac" liczbe. i emitenta udziat6w:

nie dotyczy

udziaty te stanowia. pakiet wie,kszy niz 10% udziat6w w sp6tce:
nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgnajem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:
nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac* liczbe^ i emitenta udziatdw:
nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgnatem(ejam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:
nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktdrych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbe, i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi§kszy niz 10% akcji w spdtce:
nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgnajem(etem) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:
nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych - nalezy podat liczbe, i emitenta akcji:
nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtemfetam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:
nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktdre podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac" opis mienia i date, nabycia, od kogo:

nie dotyczy
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VI.

1. Prowadze, dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci): jednoosobowa
dziatalnoic* gospodarcza, dziatalnoSc" wspomagajqca, produkcja roSlinna

- osobiScie TAK

wspdlnie z innymi osobami
nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgnajem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokosci: o zt
2. Zarzgdzam dziatalnoSciq gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac" forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):
nie dotyczy

-osobiscie
nie dotyczy

wspdlnie z innymi osobami
nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gnqteml^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:
nie dotyczy

VII.

W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna.tem($tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy

VIM.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaje.d, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

DIETARADNEGO-2 600,00Zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych
nalezy podac marke., model i rok produkcji): AUDI 2008 , CIAGNIK VALTRA 2008, CIAGNIK PRONAR 2004,
CIAGNIK ZETOR 1999, CIAGNIK DEUTH FAHR AGROFARM 2011, PRASA ZWIJAJ^CACASE 2010, ROZRZUTNIK
OBORNIKA APOLLO 14 - 2010, ZESTAW UPRAWOWO- SIEWNY 2010, OPRYSKIWACZ POLOWY PILMET PLUS
2011, SIEWNIK DO KUKURYDZY 2011, KOMBAJN ZBOZOWY BIZON 1989, PRZETRZ^SARKA DEUTH FAHR
2014, PRZYCZEPA ZBIERAJACA DEUTH FAHR 2016, ZGRABIARKA DEUTH FAHR 2014, KOSIARKA USTWOWA
STOLL 2012, KOSIARKA CZOtOWA SAMASH 2011, SIECZKARNIA CLASS 2002, tADOWARKA JCB 2013, PLUG
KVERNELAND 2018, SAMOCH6D AUDI Q7 2008.



Zobowiqzania pienie.zne o wartoSci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciggniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokoSci): KREDYT
RBR 100 000, 00 Zt, KREDYT ZGA 234 000,00 Zt- ZAKUP ZIEMI, KREDYT Nmr 418 000,00 zt - obora, kredyt
inwestycyjny 176 200,00 zt, kredyt z ARR (kwota mieczna) - 27 000, 00 zt, Kredyt nawozowy-100 000,00 zt

CZ&t B

Powyzsze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lubzatajenieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Dzierzgowo, 30.04.2019 r.
(miejseowoid, data)

U
(podpis)

KsD^>2*?t{j


