IJI{ZAD GMI}.J;J

oSwIIDCZENIE MAJATKowE
radnego gminy
Oraczew Maly, d
(miejsco

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiLy wpisad,.nie dotyczY".

w konkretnym przypadku zastosowania,

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zart do majqtku
odrpbnego i maj4tku objptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

5.

Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienipZne.

iza granic4.

6. W czpsci A oSwiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czp5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sldadaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
polo2enia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja,nrhejpodpisany(a), Miroslaw Rogala
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 10 . 10.

1953r. w oraczewle

gospodarstwo rofne - rolnik,
D:rinrr

r,lminrz

filriffg\^I

,

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

z

z

dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn (Dz, U.
z2016r. poz. 446, z po2n. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w
sklad malZefiskiej wsp6lno6i rnaj4tkowej lLrb stanowiqce m6j maj4tek odrEbny:

po

zapoztTaniu sip

przepisami ustawy

'ilryk

I.
Zasoby pieniEZne:

- Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie polskiej :

- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

I " 5I4 , 52

nie

zI malatek odrgbny

dotycly.........,.

nie dotyczy
. na

kwotp:

il:

nie

dotyc2y......,....

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy mz) o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spo da r s two o g 6 I no ro 1 ne, powietzchnta: 5, 6 5 ha
o wartoSci: 200.000,00 zI
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

l.

tytulprawny:Akty notarialne: Rep.A Nr 484/89, Rep.A Nr 5219/95
- mal4tek odrebny
Ztego tytulu osi4gn4lern(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

przych6d - 21.000,00 zL, doch6d
- majatek odrebny

- 8.100,00

zL

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy

III.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbq i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

nio

daJ-\rn7\l

udzialy te stanowi4pakiet wipkszy niz l0%oudzialow w sp6lce:

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zL

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych- nale?y poda6 liczbg i emitenta
udzial6w: nie dotvczv ..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

qryrl"

0 zI

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nalezy poda6 IiczbE i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
nia

rlal-\r^7\,

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy nrL

I0

Yo alccji

w sp6lce: nie dotyc-ly.........,.

Ztego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach

akcji:

Z

0

zL

handlowych- nale?y poda6 hczbq i emitenta

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(qlam)

w roku ubieglym

dochod

w

wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj mallonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego majeltku
odrEbnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastEpr"rjqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu- naleLy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

nie dotvczv

VI.
1

.

P

ro wadz E dzialalnoS 6 go sp o dar

dzialalnoSci):
- osobiScie

czq (nale?y

pod

ac form p prawnq

i przedmi ot

nie dotvczv

nie dotvclv.....,.....

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

dotycay...........

Z tego tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: )zL
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlub jestem przedstawicielern pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale2y podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie

nie dotvczv...........

- wsp6lnie zinnymr osobami

nie dotyczy

..........

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

4tfl")"

o z!

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) : ni

e

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (odkiedy):

-

jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

do

t

yc

2y,........,.

..........

doty czy ........,

nie

dotycay...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

o

zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytulu:
1 rliatr
rrrinonr; - 5.246,40
ZL
2. doplaty obszarowe - B . 100, 46 zL
5. platno5ci ONW - 1 . 3I1 ,36 zL
- mri:1-alz,' nr]
tJtrY
--r rol-

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zLotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y poda6 markQ, model i rok produkcji):
1989
-^r-.1 ^vrqyrlr^
rvrrrrva1z
INTERNATIONAL CASE745 XL, rok produkcji
^.i-^^.il-

mri
rf olz ndral^
r!!gJnvv,.
-*-vJnY

X.
Zobowiqzania pieniqZne o waftoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty
ipo?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwtqzl<v, z jakim
zdarueniem, w jakiej wysokoSci):
ni o

dnJ- rzazrr

q,il"

I

art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Pov,ryZsze o6wiadczenie sktradam Swiadomy(a), 12 na podstawie

Oraczew

Maly, dn. 12.04.2011r

"

(miejscowoSi, data)

5f'zlq.oC z'o'/7

