
ew~osoby  wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wojtal 

Pawlowice, dnia 15,06.2011 r. 
(rniejsoowoSt) 

Uwaqa : 
1. Osoba skladajqca obwiadczenle obowlqzana Jest do zgodnego z prawda starannego i rupelnego wypetnlenia 

kaidej r rubryk, 
2. Je2eli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastoswania, nalety wplsaC 

"nie dotyczv". 
3. Osoba skladajqca odwladczenie obowlqzana jest okre9lit przyfial&n&C poszczegtrlnych skladnlkbw 

rnajqtkowych, dochodbw i zobowiqzah do majqtku odrqbnego i rnajqtku objqtego matiehskq wspblnoiclq 
majqtkowq. 

4. Oiwiadctenie majqtkowe dotyczy rnajqtku w kmju i za graniq. 
5. Oswiadczenle majqtkowe obejmuje rowniet wiemytelndci pienwne. 
6. W czesci A oswiadczenia zawarte q informacje jawne, w czpSci B zab infomlacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkanla skladajqcego oswiadczenie orar miejsca pdozenia nieruchomoLci. 

Ja, nitej podpisany(a), MARIAN PIOTR BCBEN 
(imiona I narwtsko orar nazwlsko rodowe) 

urodzony(a) 10.01.1951 r, w $wiqtochlowicach 
U ~ q d  Gminy w Pawlowicach 
Doradca ds. Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Infomacji Niejawnych 
od 07.06.201 1 r. 

(miejsce zatrudnienia, stanwvisko lub funkcja) 

po rapornaniu sig z pmpisami ustawy z dnia 27 sisrpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalnohi gospodarcrej pnez osoby phirpe 
funkcp publrczne {Dz, U Nr 106, poz. 679,r 1998 r. Nr 113, poz. 715 I N r  162, poz. 1126, z 1999 r. Ur 49, p o ~  483, z20M) r. Nr 26, poz. 306 
om z 2002 r. Nr 113, poz. 984 1 Nr 214, poz, 1806) orar ustawy z dnia 8 marca 3990 r. o sarnonqdne grnhym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
159f oraz z 2002 r. N r  23, poz, 220, Nr 62, poz 558, Nr 123, poz. 984, Nr 153, pot 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arl. 24h tej ustawy 
oSwradczam, ie posiadarn wchodzqce w sklad maltehsklej wspblnokcr majqtkowej lub s t a n o w  mbj maiqlek odqbny: 

I. Zasoby pieniqine: 

- Srodki pienietne zgromadzone w walucie polskiej: ubezpieczenie w ,,Global Market 11" na iycie 
i doiywocie - skladka 80 000 rl, ; Subfundusz AWQA INVESTORS AKCJl IPI liczba Jednostek 

uczestnichua: 64,03404, cena jednostki 41 8,79, wartoSc: 26 81 6,82 zl. 

- Srod ki pieniqtne zgromadzone w walucie obcej: dolary amerykahs kie: 3 831,OO dolary 

- papiery warloSciowe: nie dotycq na kwot?: nie dotyczy 



II. 
1. Dom o powienchni: 200 m2, o wartoSci: 299 800 zt. , tytul- pmwny: wpMasnoSC z ionq 

2. Mieszkanie o powienchni: 52,88 ma, o wart&ci: 110 000 d. fytd prawny: wspblwlasno&t r ion4 

d t a j  gospodarstwa: uprawa roSlin, powienchnia: 7,4957 ha o wartoSci: 120 000 zl. 

d z a l  zabudowy: bez xabudowy 

tytul prawny: . .wsp~lasnoSC z ionq 

Z tego tytulu osiqgnqtem(@am) w roku ubiegtym pnychbd i dochbd w wysoko9ci: przychbd: 0,OOzi.; 
dochod: 0,00 zl. 

4, lnne nieruchomo6ci: 
powierzchnia: dzialka zabudowana domem z pkt. 1 o powierrchni 0,1008 ha 

tytut prawny: wsp6hlasnohC r fonq 

111. 
Posiadam udzialy w spblkach handlowych - nalety podat liczbg i emitenta udz iw.  

nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wieltszy nit 10% udziabw w sp&e: 
nie dotyczy 

Z tego tytulu osiagnqbm(qlarn) w roku ubieglym dochM w wysok&ci: nie dotyczy 

lv. 
Posiadam akcje w spdkach handlowych - nalety podat Iiczlq i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nit 10% akcji w spblce: nie dotyczy 

Z tego tytdu osiqgnqlern(t$arn) w roku ubiegtyrn dochdd w wysokohi: nie dotyczy 

V" 
Nabylemtam) (nabyl mbj mattonek, r wytqczeniem mienia pnynaletnego do jego majqtku odrqbnego) od 
Skarbu Patistwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub 
od kornunalnej osoby prawnej nastqpujqce rnienie, ktbre podlegato mbyciu w drodre przetargu - naleiy 
podaC opis mienia i date na bycia, od kogo: nie dotycry 



VI. 
1. Prowadze dziatalnoSC gospodarczq2 (nalety podat form? prawnq i pnedmiot dziatalnoici): nie dotyczy 

- osobiScie nie dotyczy 
- wspblnie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego WuEu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym pnychbd i dochod w wysokoSci: nie dotyczy 

2, Zarzqdzam dziatalnoSciq g o s p o d a q  lub jestem pnedstawicielem, pehomocnikiern takiej dziatalnoSci 
(naleiy podaC form? prawn4 i pnedmiot dziatalnofci): n i e doty czy 
- osobiScie nie dotyczy 

wspblnie s innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqtern(@am) w roku ubiegtym dmhW w wysokoSci: nie dotycq. 

VII. 
1. W spblkach handlowych (nazwa, siedziba spbtki): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem zarzqdu (lad kiedy): nie dotyczy 

- jestem cztonkiem rady nadtorczej (od kiedy): nie dotycry 

- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytcrlu osiqgnq!em(@am) w roku ubieglym dmhbd w wysokoSci nie dotygr 

2. W spbtdzielniach: nie dotyczy 

- jes tern czlon kiem z a q d  w (od kied y) : nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy): nie dotycry 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnlej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnq!em(qlam) w roku ubiegbm dochbd w wysokosci: nie dotycry 

3. W fundacjach prowadqcych dzialalnoSC gospodarczq nie dotyczy 

- jestem crtonkiern zanqdu (od kiedy): nie dotyczy 

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

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

Z tego tytutu osiqgnqkm(qtam) w roku ubiegtym dochbd w wysokdci: nie dotyczy 



VIII. 
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dtialalnobci zarobkowej lub zajqC, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

1. dochbd ze stosunku pracy w UG Pawlowice ra okres od 01.01 .-15.06.2011 r.: 148 866,71 zl 
2. dochbd -emerytura ad m-ca maja 201 1 r. : 10 41 0,00 zC 
3. dochody iony: ernerytura za okres od 01.01 .=I 5,106,201 1 r.: 12 199,80 xl .  

IX. 
Skladniki mienia ruchornega o wartoSci powyiej 10.000 zlotych (w pnypadku pojatdbw mechanicznych 
nalety podab ma@, model i rok produkcji 
i. samochbd osobowy Renault Megane Sedan z 2003r,, dasnoSi, wartoSC: 20 000 zl. 

X. 
Zobowiqzania fleniefne o wartohi powyiej 10.000 zlotych, w tym zacianiqte kredyty i petyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzlelone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): 
1. 
- kredyt gotbwkowy w wysokoSci 150 000 zt, na rakup unqdzefr, 
na okres od 28.1 1.2005r. do 30.1 1.201 5r., zaciqgniqty w Ban ku Spbtdzielczym w Pawlowicach, 
. oprocentowanie kredytu w wysokoscf 6,2 % w stosunku rocznym, - prawne rabezpiewenie splaty udzielonego kredytu stanowi hipoteka zwylrla na nieruchomo5ci 

bqdqcej wspdwlasnoSciq z iong wpisanq do KW -2660 w Sqdzie Rejonowym w Jastnqbiu Zdroju 
Wydzial Ksiqg Wieczystych, 

- na dzien 15.06.201 3 r. pozostalo do splaty: 31 669,50 zl, (kwota kapitalu ber odsetek) 

2. 
kredyl gotbwkowy na cele konsumpcyjne w wysokoSci 300 000 zS. - darowizna - na okres od 29.06.201 Or. do 30.06.2020rm, zacSqg tgniqty w Ban kv Spddzielcym w 'Pawlowicach, 

- oprocentowanie kredytu w wysokosci 7 % w stosunklt rocznym, 
prawne rabezpieczenie $platy udzielonego kredytu stanowi hipoteka zwykta na nieruchomo~ci 
bqdqcej wspdwtasnoiciq z iang wpisanq do KW -2660 w SqdzEe Rejonowym w Jastrsebiu Zdroju 
Wydzial Ksiqg Wiecxystyeh, 
na dzieh 15.06.201 1r. pozostato do splaty: 272 500,OO XI. (kwota kapitsdcr bez odsetek) 


