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Uwaga:
1. Osoba skNadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao
na|eĘ wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnośó
poszczególnych skNadników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńsĘ wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

URZĄD MILISlfl rv JOZEFOWIIWPŁYNĘŁoCZĘSC A
Ja,niżĄ podpisany, Robert Bogdan Rabiega

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 18.02.19ó1 r. w Lublinie

amąd Miejski w Józefowieo Sekretarz gminy

(miejsce zatrudnierria, stanowisko lub funkcja)
po zapozlaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz.715 iNr 162, poz.1126,z1,999r.Nr49, poz.483,z2000 r.Nr26, poz.306orazz2002
r. Nr 113,poz.984 i Nr 2I4,poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. zż00l r. Nr 142, poz. 1591 ofaz z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 1 13, poz. 984,
Nr l53, poz. 1ż7l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój grajątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej -NIE DOTYCZY

- środki pieniężne zgIomadzone w walucie obcej - 2718 EURO i 566 GBP (majątek wspólny)

- papiery wartościowe: UNIKORONA ZROWNOWAZONY FIO - 60 JEDNOSTEK

o ŁĄCZNEJ WARToŚcI 20 040 zł (mĄątekwspólny).
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II.
1. Dom o powierzchni: 116 9I4 M2 DZIAŁKI ZABUDOWANEJ (DoM - 102,8 M2 +

BUDYNEK GOSPODARCZY - 24,5 M' ), o wartości: 40 000 ZŁ ĘĄnprawny:

WSPOŁWŁASNOŚC.

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY

§rtuł prawny: NIE DOTYCZY.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY.
tytuł prawny: NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: NIE DOryCZY o wartości: NIE DOTYCZY;

tytuł prawny: NIE DOTYCZY.

ilI.
Posiadam ldziĄ w spółkach handlowych - nalezy podać licńę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY

udzińy te stanowią pakiet większy niż I}YoudziaŁów w spółce: NIE DOTYCZY.

Ztego tyrułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać Iiczbę i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY.
akcje te stanowią pakiet większy ńż I0% akcji w spółce:
NIE DOTYCZY.

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem (nabył mój mńżonek, zvłyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

vI.

Prowadzę działalność gospodarczf @aleiry podaó formę prawną i przedmiot działalności):

NIE DOTYCZY.

- osobiście NIE DOTYCZY.

- wspólnie z inn5mi osobami NIE DOTYCZY.

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.



Zarządzarrl działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY,

- osobiście NIE DOTYCZY,

- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY.

Ztego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.

vil.
1. W spółkach handlov\Tch (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY,

Ztego tyfułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.

2. W spółdzielniach:
NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): NIE DOTYCZY,

- jestem członkiem raĘ nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.

3 . W fu ndacj ach prowad zący ch dzińaIno śó go spo darczą :

NIE DOTYCZY,
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): NIE DOTYCZY,

- jestem członkiem tńy nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY,

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY,

vIII.
Inne dochody osiągane zĘĄllłuzatrudnienia lub illnej dzińalności zarobkowej |ń zajęć,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tltułu: DOCHOD ZTYTUŁU ZATRUDNIENIA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W JOZEFOWIE - 77 842,10 7],.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 ńotych (w przlpadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHOD OSOBOWY
CITROEN C 5 TOURER -2010 r. (majątek wspólny).

x.
Zobowiązańa pieniężne o wartości powyżej 10.000 ńoĘch, w tym zaciągńęte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwipku z jakim
zdarzeńęm, w jakiej wysokości):NIE DOTYCZY.




