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OSWIADCZENIE MAJdTKOWE
radnego gmtny

'{I 1
vt1>l
,
r,rll.
J. n/.

ln1(;
r,.!
i\j

Oraczew Maly,
(miei

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca

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

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad .,nie dotyczy".

3" Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid

przynale2noSd

poszczegrilnych skladnikdw maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erlsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienip2ne.

6. W czpSci A o5wiadczenie zawarte s4 informacje

jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce

poloZenia nieruchomo5ci.

CZ4SC A
Ja,

nizejpodpisany(a), Mirostaw RogaIa
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ro. 10.

1953r. w oraczewre

gospodarstwo rofne - rolnik,

Radny Gminy Wr6b1ew,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz4dzie gurinnym (Dz. U.
z20l5r.poz.1515,zpo1n.zm.),zgodniezart.24htei ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnos6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnajqtek odrpbny:

4tx^J"

I.
Zasoby pieniqzne:
- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie polskiej: 3.030,

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:

- paplery wanosclowe:

nf

1. Dom o powierzchni:

dotyczy.........

e dotyczy

. na kwotP:

ii:

nie

3B zL mal4tek odrgbny

nie

nie

d.oLyczy

tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchnt: nie
tytutr prawny: nie dotyczy

dotyc2y...........
m2. o wartoSci:

nie dotyczy

dotyczy m', o wartoSci: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: qo s poda r s two
o wartoScr: 200.000,00 zL
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

o

96 I no ro I ne, powierzchnta:

tytulprawny:Akty notariafne: Rep.A
- majatek odrebny

5, 6 5ha

Nr 484/89, Rep.A Nr 5219/95

Ztego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

przychod - 25 " 000,00 zL, doch6d - majatek odrgbny

1

.200,00

zL

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

ilI.

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsipbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-naleLy poda6 hczbp i emitenta

1. Posiadam udzialy

udzial6w:
.^.; ^
ltrg

J^F,,^-.,
uvuvuzv

udzia|y te stanowi4pakiet wiEkszy nrLl0o/o udziaN6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych
udzial6w: nie dotvczv ..........

o

.................."

zL

- nale?y podad liczbp i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: O zI

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych tczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 liczbq i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
ni a rlnj- rrczrz

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy nrL

l0

Yo

akcji w sp6lce:

nie doty cty...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2" Posiadam akcje

akcji:

Z

w innych sp6lkach handlowych

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(glam)

0

zL

- nale|y poda6 liczbE i emitenta

w roku ubiegtrym

dochod

w

wysokoSci:

o

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, zv'rylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu -nale?y podai opis mienia i datq nabycra, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. ProwadzE dziaNalnoSi gospodarczq(naleZy poda6

dziaNalno(ci):

- osobiScie

ni

nie

e

formq prawn4 i przedmiot

dotvc zv

dorv ctv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: 0zL

2

. Zar zqdzam dzialalno S ci 4

g o sp o

dar czqlub j e stem prz

ed

stawi

cieI

em

p el n o m o

takiej dziaNalnoSci (nale?y podad formE prawnei przedmiot dzialalnoSci):
- osobiScie

nie

cnik i em

nie do1-yczy

dotv clv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy ......."..

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

o zI

4-'*J.

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

nie

dotyczy...........
..........

nie dotyczy

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie

.........

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci:

0 zI

VIII.
Inne dochody osi4gniqte zty4ulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
1 . dieta radnego - 5 .246, 40 zL

2.zwroL podatku
3.nomnc
PvlLLvU
ZL,

J.

z PIT za 20I4r. - 345'00

Finansor^r:
lrvvvq

dla
ula

nrod116prf6ur
}Jr

zI-

rnlnrzch

srrsZa r'ln1_lznio1-rrclr
vrrrrlY

43I ,12

4.doplaty obszarowe-zaliczka - I.509,24 zI
5.platnoSci ONW - I.3I1 ,36 zL
-+^t^l-^l
oore0ny
malareK
- .-^IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markE, model i rok produkcji):
Ci4gnik rolniczy INTERNATIONAL CAStr745 XL, rok produkcji 1989
-

mai:fak

nr] rol

---'JDY

X.
Zobowtqzania pieniEZne o wartosci powyZej 10 000 zhotych, w tym zaciqgnrete kredyty i
po|yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzku,z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):

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

4

qr*

i2 napodstawie afi.233 $ 1 Kodeksu kamego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Pov'ryasze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),

Oraczew

Maly, dn. 11.04 .2016r.
(miejscowoSi, data)
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