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Uwaga:
1.

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

7

Jeaeli poszczeg6lne_rubryki nie znajdujQ
naleZy wpisad ..nie dotyczy".

3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleinoS6
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf
d; maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerlsk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

4.

oswiadczenie o stanie mai4tkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granic4.

J.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno3ci
pienigzne.

6.

W

czgSci

w konkretnym przypadku

zastosowania,

A

o5wiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za3 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sktadaj"4cego oSwiadczenie
oraz miejsce
poloZenia nieruchomo5ci.

CZ\SC A
Ja,nihejpodpisany(a), Mirostaw Rogala
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10. 10.

1953r. w oraczewie

gospodarstwo rolne - rolnik,

Radny Gminy Wr6b1ew,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia
z-2018r. yoz, 994, z p62n. zm.), zgodnie z art. 24
sklad malZeriskiej wsp6lnoSi maj4tkowej lub

stano

orz4dzie gminnym (Dz. U.
, Ze posiadam wchodz4ce w
bny:^

qril^^

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 74,

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

nie
. na

66 zI malatek odrgbny

nie dotyczy..

d.oLyczy

kwotg:

il:

nie

dotyc2y...........

Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzcltnt: nie doty czy m2, o warto5ci: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: go spodar s two o 96 1 no ro 1 ne, powierzchnia: 5, 6 5ha
o wartoSci: 200 .000, 00 zL rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: Akty notarial-ne : Rep. A Nr 484 / 89 , Rep. A Nr 5219 / 95
1.

- majqtek odr?bny

'

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychSd i dochod w wysokoSci:

przych6d - 15.000,00 zL, doch6d
- majatek odrebny

- 3.000,00

zL

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie doLyczy
o wartoSci: nie dotyczy
tytul prawny: nie doLyczy

ilI.

udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam

ni o dn]--trrn

-zY

udzia\y te stanowi4 pakiet wigkszy niL I0o/o udziaN6w w sp6lce:

nie doty czy .....,....

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O z!
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
udzialow:
dotvczv ..........

nie

- naleZy podad liczbg i emitenta

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

fu,")*

ry.
l. Posiadam

akcje w sp6lkach handlowych z udziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podai Iiczbg i emitenta akcji:
ni a

rlal- rrnzrz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

ni?l0

Yo akcji

w sp6lce:

nie

doty cty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
akcji: nie dotyczy

Z

0

zL

- naIe?y podai hczbg i emitenta

tego tytulu osi4gn4lem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj mal.zonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwrqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaLo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podai opis mienia
i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (nale?y poda6

dzialalnoSci):
osobiScie

formg prawn4 i przedmiot

nie dotvczv

nie

doty cly...,.......

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarz4dzam dzialalnoS ci4

go spo d ar

czq Iub j estem przedstawiciel em pelnomo cnikiem

takiej dzialalnoSci (nale2y podai formg prawn? i przedmiot dzialalnoici):
osobiScie

nie

nie dotyczy

dotv ctv...........

wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d u'ulsoko5ci: O z>

Qq"h

OzL

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie

nie

dotycay.......,..,

doty czy ..........

-

jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy
nie

.,.......

doty cly...........

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

VIII.
Inne dochody osi4gnigte z tyttilu zatrudnienia lub irnej dziaLalnoSci zarobkowej Iub zajg(,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1 . dieta radnego - 3 . 543, 04 zI2. doplaty obszarowe - 1.884,66 zI

3. doplaty
-

m:i:j_ok
+!!-^r n

IX.

ONW

-

I.371 ,36

nr] ral-- tJnY

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale2y podad markg, model i rok produkcji):
Ci4gnik rofniczy TNTERNATIONAL CASE745 XL, rok produkcji 1989

- malatek odr?bny

X.
Zobowiyzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zactqgmgte kredyty
ipoZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzku, z jaktm
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
ni o

r]nJ_ rrazrz

A"?-h

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Oraczew

Maty, dn.

1,6 .09
(miejscowoS6, data)
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