
Pawtowice, dnia 15.04.201 1 r. 
( rn ie jmok t )  

U m a  : 
1. k b a  skladajqca odwladczenle obowlqzana Jest do zgodnego z prawdg starannege i zupehrego wypefnFenla 

kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczegblne rubryki nle znajdujq w konlrretnym pnypadh zastosomank, nalety wplsat 

"nie dotyczy". 
3. Osoba skladalaca obwladczenie obowlwna jest akreSIU p n v n a h d E  poszcnmblnych skladnlkbw 

majqtkowych, bbchodbw 1 zobowiqzah do maj$ku odrqbnegori majqt;ltku o b j j g o  m&eriskq wspblnoheiq 
majqtkowq. 

4. Okwiadczenie majqtkowe dotycry majqth w Lraju i za grankq. 
5. Okwiadczenie majqtkowe obejmuje rbwnie2 wienytelnohci pfenl#ne. 
6. W czeSci A oSwiadaenia zawarte sq infonnacje jawne, w czqbci 0 za6 Infomacje nlejawne dotycrqcce adresu 

samieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca pdoienia nieruchomobci. 

Ja, nitel podpisany(a), MARIAN PlOTR BEBEN 
(~miona i nazwisko oraz nazwisko rdowe) 

uMzony(a) 10.01,'I951r, w ~wiqtoc~owicach 
U q d  Gminy w Pawlowicach 
Zastqpca Wojta Gminy do 31.01.201 1 r. 

(mlejsce zatrudnien~a, stanowisko tub funkcla) 

po zapmaniu s@ z p ~ q i s a m i  ustawy z dnla 21 slerpnla 1997 t. o ograntzeniu prowadzenia dziatalnoki gospodarue/ pnez osoby phiqm 
funkcp publime (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r, Nr 1 13, por, 7 75 i Nr 162, p z .  1 126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 
oraz z 2002 r. Nr 113, wz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy s dnia 8 marca 1990 r, o sarnonqdzie grninnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, por 
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
oSwiadczam, te  posladam wchodzqce w sklad rnakehskiej wspblnokci rnajqtkwrej 

I. Zasoby pieniqtne: 

- Srodki pieniqtne zgromadzone w walucie polskiej: ubezpieuenie w .Global ~ a r k e t  II" na iycie 
i doiywocie - sklad ka 80 000 zl, ; Su bfulndusr AVlVA INVESTORS AKCJl IPI liczba jednostek 

uczeatnictwa: 52,2284, cena jednostki 423,18, warto$c: 22 102,02 zl. oszczqdnoSci: 30 489,09 zl. 

- Srodki pieniqlne zgromadzone w walucie obcej: dolary arnerykanskie: 3 831,OO dolary 

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy na kwtq: nie dotyczy 



II. 
I. Dom o povviemhni: 200 m< o wartoSci: 299 800 zl. , tybt prawny: wsp6lwlasnobt z ionq 

2. Mieszkanie o powierzchni: 52,88 rn2, o wartoici: 110 000 zt. tytrrl prawny: wspdwtasn&t z ion4 

rodzaj gospodarstwa: uprawa roSlln, powienchnia: 7,4957 ha o wad&ci: 120 000 d. 

rodzaj zabudowy: ber tabudowy 

tytul wwny: ,,wsp6lwtasnoSk z ion? 

Z tego tytub osiqgnqkm(@m) w roku ubiegFym przychbd i doch6d w wysokoSci: ptzychbd: 0,0021.; 
dochbd: 0,00 21. 

4. lnne niemchomobci: 
powienchnia: dzidka zabudowana domem z pkt. I o powierzchni 0,1008 ha 

ty2d prawny: wsp&Masno$C z ionq 

111. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalety podat liczbe i ernitenta ~driabw: 

nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niS 10% udzialbw w spdlce: 
nie dotycry 

Z tego tytuEu osiq-jnqlem($am) w roku ubieglym dochbd w wysokoici: nie dotyczy 

rV. 
Posiadam akcje w spMkach handlowych - naleiy pod& liczbq i emitenta akcji: nle dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nit 1 0% akcji w spblce: nie dotyczy 

Z tego lytulu osiqgnqkrn(qlam) w roku ubieglym dochbd w wysokoSci: nie dotyczy 

v. 
Naby)ern(am) (nabyt m6j malbnek, z wylqczeniem mienia przynalefnego do jego majqtku dqbnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej pahshrowej osoby prawnej, jednostek samonqdu terjtorialnego, ich zwiqzkbw Ilub 
od komunalnej osoby prawnej nastqpujqcce rnienie, More podlegato zbyciu w drodze pmtargu - nale2y 
podat opis mienia i date nabycia, d kogo: nie dotyczy 



VI. 
1. Prowadze dzialaln& gospodarcz* (nalety podah form? prawnq i pnedrniot dziatalnoSci): n3e dotyczy 

- osobiScie nie dotyczy 
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry 
Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubiegtym gnych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy 

2. Zanqdram dziaialno5ciq gospodarczq lub jestern przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzia1alnoE;ci 
(naleiy podat form? prawnq i pnedmi~t dziaFalnoSci): nie dotyczy 
- osobiScie nie dotycry 
- wspblnie z innymi osobami nfe dotyczy 
Z tego tytulu osiqgnqlem(@rn) w roku ubiegtym dochbd w wysokoici: nie dotyczy. 

MI. 
1. W sp6kach handlowych (nazwa, siedzl ba spblki): nie dotyczy 

- jestern czlonkiem zanqddu (od kiedy): nie dotyczy 

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

- jestem czlonkiem komisji mizyjnej  (od kiedy): nie dotycry 

21 tego tytulu osiqgnqtem(@arn) w mku ubiegtym dochod w wysokdci nie dotygr  

2. W spddzielniach: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzomej3 (od kiedy): nie dotycry 

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

Z tego tytulu osiqgnqlern(~m) w roku ubiegtym dochdd w wysolroSci: nie duty- 

3. W hndacjach prowadzqccycch dziatalnoSC gospodarczq nie dotyczy 

- jestern czlonkiem zanqdu ((od kiedy): nie dotyay 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (MI kiedy): nie dotyeicy 

- jestem czhn kiem komisji rewizyjnej (MI kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu ososiqgn$ern(t$am) w mkcl ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyay 



Mil. 
lnne dochody osiagane z tytclfu zatrudnienia lu b innej dzialalnoki zarobkowej lub zaj@, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z katdego tytulu: 

1. dochbd se stosunku pracy w UG Pawlowice: 120 256,57 21,; 
2. prawa autorskie i inne prawa: 2 583,OO 21. ; 
3. plnienie obowigkbw spdecznych i obywatelskichr 1 317,OO d. 
2. dochody iony: emerytura 24 173,08 d. ; prawa autorskie i inne prawa: 3 241,00 rl. 

IX. 
Skladniki mfenia ruchomego o wartoki powej 10.000 zlotych (w prrypadku pojazdbw rnechanicznych 
naleiy podat markq, model i rok produkcji 
I. samochbd osobowy Renault Megane Sedan z 2003r. , wlasno&t, wartoht: 20 000 zl. 

X. 
Zobowiqzania pienigine o rrvartoSci powyiej 70.000 zlolych, w tym racislgniete kredyty i po+zki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wbec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokoSci): 
1. 
= kredyt gotbwkowy w wysoko5ci 150 000 d na zakup urzqdzei, 
na okres od 28.1 1.2005r. do 30.1 1.201 5r., zaciqgniqty w Banku Spb!drielczym w PaMuwicach, 
oprocentowanie kredytu w wysokoSci 6,2 % w stosunku rocznym, 

- prawne zabezpieczenie splaty udzielonego kredytu stanowi hipoteka rwykla na nieruchomoScl 
bqdqcej wspflw!asnosciq z iong wpisanq do KW .2660 w Sqdzie Rejonowym w Jastnqbiu Zdroju 
Wydzial Ksiqg Wieczystych, 
na drieh 31 -1 2.201 OF. pozmtalo do splaj.: 37 91 9,N d. (kwota kapitalu ber odsetek) 

2. 
- kredyt gotbwkowy na cele konsumpcyjne w wysoko5ci 300 000 r#. - darowizna 
- na okres od 29.06.2010r. do 30.06.2020r., zaciqgniqty w Banktr Spddzielczym w Padowicach, 
- aprocentawanie kredytu w wysokaSci 7 % w stosunku rocmym, 
- prawne zabezpieczenie sp!aty udzielonego kredytu stanowi hipoteka rwykta na nieruchomoSci 

bqdqcej wspMasnosciq z zonq, wpisanq do KW -2660 w Sqdzie Rejonowym w Jasttzqbiu fdroju 
Wydziat Ksiqg Wieczystych, - na dzien 31.12.2010r. pozostdo do splaty: 285 000,OO zl. (kwota kapitatu bez odsetek) 


