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UIIVAGA:
:1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
, izugełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią W konkretnym prrypadku zastosowania,
należy wpisać "nie dotvczv''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic pzynależność poszczegÓlnych
, składników majątkovyych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku

obĘ0o małżeńską wspÓlnością majątkową.

4. oŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu iza granicą.

5. oświacczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne.

6. W,części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości'

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a), Dariusz Tabęcki

urodzony(a) 03.12.1963 rok w Nowym Dworze Mazowieckim

Uząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30

radny powiatu nowodworskiego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czenłca 1998 r. o samoządzie powiatowym

(Dz. U. z2017 poz. 1868), zgodnie z art' 25c tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące

w skład małzeńskiejwspólności majątkowej tub stanewiąee mqi m4ątek edrębny.



I.

Zasoby pieniężne:

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 30.000 zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

- papiery wańościowe..'......'......
na kwotę: nie dotyczy

il.
1. Dom o powiezchni: ......130.........ffi2, o wańości: ...4oo.ooo zł...'......''

tytuł prawny: własnoŚÓ - pozwolenie na budowę Nr 75101 z dnia 2oo1-o8-27 wydane
pŻez Wójta Gminy Pomiechówek .

2. Mieszkanie o powiezchni.42 m2, o Wańości: 250.000 zł.

tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego : spadek po rodzicu nabyty
udział 112

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . nie dotyczy..... powierzchni nie dotyczy
o wańości : ... nie dotyczy..'..

rodzĄ zabudowy: . nie dotyczy...... .'..'..

tytuł prawny nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym pzychÓd i dochód w wysokości:
nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: działka o powiezchni 1500 m2

o wańości: 60.000 zł

tytuł prawny: akt własności (darowizna od teścia)

ilt.
1' Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem powiatowych osÓb prawnych lub

pzedsiębiorcÓW, W których uczestniczą takie osoby - naleŻy podaĆ liczbę i emitenta
udziałów:

nie dotyczy.....

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw W spółce:
nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....... nie dotyczy....'
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta

udziałów:

nie dotyczy........ ......

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ........ nie dotyczy
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1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy.....

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce:

. nie dotyc2y................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy............'

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy.....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ....... nie dotyczy.

Nabyłem(am) (nabył mój mafżonek, zwyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia i

datę nabycia, od kogo:

.. nie dotyc2y................

vt.

1. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (nalezy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami . nie dotyczy... ....... .. .

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym pzychód i dochod w wysokości: .............

2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem

takiej działalności (nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście .. nie dotyczy ...........'...

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy



vil

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki):

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Pzemysłowa 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): 12 kwietnia 2019 roku

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... nie dotyczy'....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... nie dotyczy...'.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochÓd w wysokości . 52.773,50 zł ( pięĆdziesiąt

dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt tzy złote pięÓdziesiąt groszy) w tym umowa o

zarządzanie 41'371,00 zł ( czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych)

VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:

ze stosunku pracy w Urzędzie Miejskim w Nowym Dwoze Mazowieckim 73.750,97 zł

( siedemdziesiąt tzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięÓdziesiąt siedem groszy)

Dieta radnego powiatu nowodworskiego 19.049,43 zł ( dziewiętnaście tysięcy czterdzieści

dziewięć złotych czterdzieŚci trzy grosze)

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych naleŻy podać markę, model i rok produkcji):

1.Samochód osobowy BMW e60 rok prod. 2005

2'Samochód MEROEDES -BENZ klasa R CDl rok prod. 2006

3.Motocykl HONDA CBF rok prod.2005.

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i

poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): Umowa poŻyczki ekspresowej/konsumpcyjnej w Banku

PEKAO SA z dnia 01 .07 .2014 roku w wysokości 60.000,00 zł wraz z oprocentowaniem kwota

spłaty wynosi 83.675,00 zł. okres spłaty wynosi 7 lat tj. do dnia 10.07.2021r. Do chwili obecnej

zostało spłaconych 64 raty w wysokości 66.638,00 zł.



czĘŚc B

Nowy Dwór Mazowiecki dnia 28.05.2O2O rok
(miejscowość, data)

J --^
art'an )UlfdŁ

(podpis)


