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oŚWADczENlE r'lłt'4rxowe
radnegogminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisaó ..nie dotvczv''.
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńskąwspó|nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A
Ja niŻĄpodpisany(a),...'..
Roman..RodakowsĘi.,.,'..,,'.'....

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodołe)

urodzony(a)....."30.września.1968.roku.............'...
.....w.....Łęczycy.''.....',....
..zatrudniany:'.Publiczne...GimnĄum...w...lnowłodzu...u|iea''.spa|ska
''5'.....'.'......
..na.stanowisk.u..nauczyciela..muzyki..araz..wychowania.tizycznego.........
'.'..'Radny...Gminy'..lnowłldz

(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia8 marca1990r. o samoządziegminnym(Dz.U. z2001
r. Nr 142,poz. 1591orazz 2002r. Nr 23, po2.220,nr 62,po2.558,Nr 113,po2.984,Nr 153,poz.
1271 i Nr 214, poz' 1806),zgodniez art. 24h tej ustawyoŚwiadczam,ze posiadamwchodzącew
składmażeńskiejwspÓ|ności
majątkowej
lubstanowiącemojmajątekodrębny:
I.
Zasobypienięzne:
- środki
pienięŹne
zgromadzone
w wa|uciepo|skiej:'.'."........
nie.'do|yczy...'.'.....
- Środkipienięznezgromadzone
w wa|ucieobcej:...

.''.nie..dotyczy

"fr

il.

1. Dom o powiezchni:'f 05,50.'..",'...
m,, o wartości:....''akata'''200006.zł.,...'.
tytułprawny..,.'..'....własr,sa#..'.''.
"'..-

2. Mieszkanieo powierzchni:
..........

tytułprawny

m2,o wańoŚci:...'..'.......

3. Gospodarstworolne:
nie,.datyczy
powiezchnia:.''.......
rodzĄgospodarstwa'.
...............
......,
...',..nłe.-dolyczy,.....'......,...
o wartości:
rcdzaizabudstty".
................nie..dotye2y..,
t y t upłr a w n y : ' . . . . . . . . . . ' . . . . .
w rokuubiegĘmpr4chód i dochÓd w urysokości..
Ztego tytufuosiągnąłem(ętam)
,.. rrie,.ćatye.zy.....,.".
4. |nnenieruchomości:
powiezchnia,.
,.,,.....,.,,.,
owartońr;i:

nie".daĘezy
nie,,datYęy

|!t.
1 . Posiadam udziały W społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub
przedsiębiorcÓw, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻypodaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

w roku ubiegłym
Ztąo tytufuosiągnąłem(ętam)
dochód wwysokości:.,..'.,.nłe..doĘey

tv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych |ub
przedsiębiorcÓw, w ktorych uczestniczą takie osoby _ na|eŻypodaĆ |iczbę i emitenta akcji:

akc{ete stanowĘ pakiet wtęŁ,szynż 1o o/oakĄi w spółce;

n:e'.óctyezy

w rokuubiegłym
,'...',.łie''dotyey
Ztego tytułu
osiqgnąłem(ętam)
dochódwwysokości:
- naleŻypodaćliczbęiemitentaakcji:...
2' Posiadamakcjew innychspołkachhandlowych

.nia,.óo$czy

V.
(nabyłmojmałŹonek,zwyłączeniem
Nabyłem(am)
mieniaprzynaleznego
do jego majątkuodrębnego)
jednostki
państwowej
prawnej,
ich
od Skarbu Państwa, innej
osoby
samoządu terytoria|nego,
związkÓw|ub od komunalnejosoby prawnejnastępującemienie,ktÓre pod|egało
zbyciu w drodze
przetargu_ na|eŻypodaćopis mieniai datęnabycia,od kogo:

vt.

gospodarczą(na|ezypodaÓformęprawnąi pzedmiotdziałalnoŚci):
1 Prowadzędziała|noŚc
....-........
...,.........n1e..datyc2y......
- osobiście

. łie'.dó!q7ezy,,.,.''.,.....,-.

-wspó|nie zinnymi osobami

łie''dotyczy

przychodidochodw wysokości:
Z tegotytułu
.......'..'....'..........
osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
gospodarcząlubjestempzedstawicie|em,
pełnomocnikiem
2. Zarządzamdziała|nością
takiej
(na|eĘ cnd,aćformęwawnąi przedmiotdziaŁa|rdxj):,,......
dziah|naści
nse,.dotyezy
- osobiście
- wspó|niezinnymiosobami

nie'.óatyezy
,..,,nie,,dłtyczy.,...,,.......,,.

Ztego !ytufuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłymdochód w wysokości:
,...,,,,nie..óatyczy

vn.
W społkachhand|owych(namla,siedzibaspołki):

nie..doĘczy

-

jestemczłonkiemzaządu (od kiedy):

-

jestemcztłcnkiem
radynadzorczej(od kiedy):,,,,,.,.,,,,.,.,..fiie',datyczy..

-

jestemczłonkiem
komisjirantizyine1(od
kiedy):,,.,,.'.,..',,,.ll.e,.datYczy,,,

nie..datyczy

Ztąo Mufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym
,..,.,,nłe..dłtyczy
dochód w wysokości:
vilt.
Innedochodyosiąganez tytułu
zatrudnienia
|ubinnejdziałalnościzarobkowej
|ubzajęĆ,z podaniem
kwotuzyskiwanychz kaŻdegotytułu:
,.d*h$d,.z..wy
.stafirł,.pracy,.49866,87
nagrdzełła.,ze.
.zł',.,
..dochÓd.'wykony,łany',z..dziaŁa|noŁci'.dzileło,i,z|q,enle..4112"88zt"''.'...
,.doe*óó..z.,wynagraózenia,,ze.'gtanu..prac1!..ż|any,,62M5,35...,.',,,......,.
.,daehffi..wykonyltany'.z..dziaŁa|noścj'dzieło.lz|*nnie.288,0iazł

,?a,r

tx.
Składnikimieniaruchomegoo wańoŚci powyfej 10.000zł(w przypadkupojazdÓwmechanicznych
na|eżypodaĆmarkę,modeli rok produkcji):
.........'.....
.........samocńćE|..osobfivy..ope|.-oorca..D

x.
Zobowięania pieniężneo wańoŚci powyżej'10'000zł, w tym zaciągniętekredyty l pofyczki oraz
warunki,na jakichzostałyudzie|one(wobeckogo,w niązku z jakimzdazeniem' w jakiejwysokoŚci):

.nla-'dgtyęy

ę€/

t

Potryższe ąświadczenieskhdam świadomy(a),iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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