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1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowigzanajest do caption z prawda, staragnego i zupeinego wypeinie-
nia kazdej z rubryk. y

2. Jezeli poszezegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé ,,nie doty-

czy".

3. Osoba sktadajgca oSwiadczenie obowigzanajest okresli¢é przynaleznosé poszczegdinych sktadnikéw majat-
kowych, dochodéw i zobowigzan do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriska wspdlnosciq ma-

jatkowa.

4. OSwiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. OSwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czeSci A o$wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeSci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), Sebastian Adam Dukaczewski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06lipca 1971 roku w Drezdenku

Przedsiebiorstwo Handlowe WICHERDariusz Wicher ul. Zwyciestwa 3 66-520 Dobiegniew; Kierownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadezam, ze posiadam wchodzace w sklad matzenskie] wspdinosci majatkowej
lub stanowigce mj majatek odrebny:

IL. .

Zasoby pieniezne:

— Srodki pieniezne gromadzonew walucie polskiej: 2.094,10

— $Srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery wartosciowe:nie dotyczy

na kwote:

1. Dom o powierzchni: nie dotyezy m’, 0 wartosci: nie dotyezy

tytul prawny: nie dotyezy

2. Mieszkanie o powierzchni: 51,41 m’, o wartosci: 150.000,00 zi

tytut prawny: wspdiwiasnosé majatkowa

3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyezy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyezy

Z tego tytulu osiggnalem w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokoSci: nie dotyezy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy
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Il.

1. Posiadam udziaty w spdlkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcéw, w kto-

rych uczestnicza takie osoby — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spdice: nie dotyczy

Z tegotytutu osiggnatem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych spdétkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow: nie dotyezy

Z tegotytutu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci: nie dotyezy

lV.

1. Posiadam akcje w spdotkach handlowych z udziatem gminnych oséb prawnych lub przedsiebiorcéw, w kto-

rych uczestnicza takie osoby — nalezy podacliczbe i emitenta akeji:

nie dotyezy

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akceji w spdtce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiggnatem(¢lam) w roku ubiegtym dochéd w wysokoésci: nie dotyezy

2. Posiadam akcje w innych spétkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytutu osiggnalem(etam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci: nie dotyczy

Vv.

Nabytem(am) (nabyt mdj maizonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej panistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzkéw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda¢ opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vi.

1. Prowadze dziatalnos¢ gospodareza (nalezy podac forme prawnai przedntiot dziatalnogci): nie dotyczy

— osobiscie nie dotyczy .

— wspdlnie z innymi osobaminie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnatem(gtam) w roku ubieglym przychéd i dochéd w wysokosci: nie dotyczy

2, Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnosci (na-
lezy podaé forme prawnai przedmiot dziatalnogci): nie dotyezy

— osobiscie nie dotyczy

— wspdlnie z innymi osobaminie dotyezy

Z tego tytulu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokoéci: nie dotyezy

Vil.

W spdtkach handlowych (nazwa,siedziba spdtki): nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorezej (od kiedy): nie dotyezy

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyezy

Z tego tytutu osiggnalem(etam) w roku ubieglym przychéd i dochéd w wysokoéci: nie dotyezy

Vill.

Inne dochody osiqganez tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajeé, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu: ze stosunku pracy 21.178,40 dieta radnego 6600,00

IX.Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, modeli rok produkgji): Peugeot 3008 2009
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