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UWAGA:
l . osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodne go z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż, Jezeliposzczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wPisaĆ ,,nie dotYczY".

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynal,eżność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wsPÓlnoŚcią

majątkową.
4, Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju t za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pienięzne.

6, W części A oświidczenia zawaIte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.

CZĘŚC A

Ia, niżej podpisany(a), ... ......Romall Kuźniarz.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,.21.03.196]r..... . w ...Tomaszowie Lubelskim

...{Irzqd Gminy Rachanie - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa

(miej sce zahudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. zżal7r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca

l990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. zżaI7 r. poz. l875), zgodnie z art,24h tej ustawy oŚwiadczam, że

posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ......

...63 500 zł - małZeńska wspólność majqtkawa ..

....1 000 zł * majqtek odrębny

środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej:
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n. 
na kwotę:

1. Dom o powierzchni: 220 m2, a wartości: 2a0 a00 zł tytuŁ prawny: współwłasność do 1/2 -

małzeńs ka w spólno ś ć mai qtkow a
2. Mieszkanie o powierzcŁlni:47,]2 m2, o wartości: ]50 a00 zł tylńprawny: spółdziełcze

własnościowe prawl do lokalu - mąłżeńslat wspóIność mĘqtkowa
3, Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa drohnotou)aro,ń)e,powierzchnia: ]0,9] ha

o wartości: 300 000 złrodzaj zabudowy: dwa hudynki mieszkalne, budynek inwentarsko-
składowy, budynek składowy , garaż, cztery budynki gospodarcze, piwnica.
tytuł prawny: v,łasność * małżeńska wspólność majqtk:owa w Ęm:1,24 ha majqtek odrębny
i 0,73 ha współwłasność.
Ztego tltułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód* 16 500 zł
dochód- 8a)azł

4. Inne nieruchomości:

a) działka o paułierzchni 555m2 zabudrlwana domem o którym nlowa w pkt 1 i budynkiem
garażowo-gospodarczym o powierzchni 85 nt2

o wartości: wartość wykazana w pkt II.1
tytuł prawny: współwłasność do l/2 -małzeńska wspólność majqtkawa
b) udział w gruncie pad mies:zkaniem o którym mowa v, pkt IL2 - 5l62/282290 w działce o
powierzchni 4160 m2 oraz piulnica przynalezna do lokalu o polu,ok6m2
o wartości: wartość wykazana w pkt II.2
tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prtlwo do lokalu - małżeńska wspólność majqtkowa

ilI.
Posiadam udziały w spółkach hancllowych - należy podać liczbę i ęmitenta udziałów:
......nie dołyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce: .., ... nie daQczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.. .. nie doĘcry

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: . .. nie doĘczy. . ,,.



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego rnajątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienię, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

. nie doĘczy

VI.
1 . Prorł.adzę działalność gospodarcząI21(należy podaó formę prawną i przedmiot clziałalności): . . . ......

,.. najem nieruchomości mieszkrllnej objętej zryczałtowanym podatkiem w Jbrmie ryczałtu od
pr zy cho dów elłl i de ncj onaw any ch

osobiście dziąłalność prowadzona na własne nanłisko
wspólnie z innymi osobami ., nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód - 9 ffia zł - małzeńska wspólność majqtkowa

dochód - 4 400 zł - małzeńska wspólność majqtkowa

2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście. nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wy-sokości: ..., ." nie doĘczy

Vn.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): ....., nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:....,....niedotyczy.,,....



2. W spółdzielniach: ..... nie dotyczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,., nie dotyczy

jestem członkiem rudy nadzorczejl3l (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. nie dotyczy

Z tego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .,. nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: ......... nie doĘczy

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): .. nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie doĘczy

VIn. Inne dochody osiągane ztytńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zĄęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: za olrres od 1,01.20]7r. do 31.]2,20l7r. z Ętułu
ratrudnienia w |Jrzędzie Gminy Rachanie * 77 762,7 ] zł , ZFŚS - 850,a0 zł..,..

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdórv

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .,

l. samochód SEAT TOLEDO I ,4 rok produkcji 2001 * małżeńska współność majątkowa
2. ciqgnik rolniczy URSUS C-33a rok produkcji ]984 -mĘqtek odrębny
j, ciqgnik rolniczy ursus C-36a rok prodwkcji 1 9B4 - rnajqtek odrębny



X. Zobowivariapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i

jakiej wysokości): . ........nie doĘczy
poĘczki oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogoo w rwiązku zjakim zdarzeniem,w



CZĘSC B

Powyższe oświadczenie składam śrłiadomy{a),żnapodstarł,ie aft233 § l Kod€t$ kanego za
podanie nieprawdy lub zatajenie pralł,dy grozi kara pozbawienia wolności.

.. . Rachanie, dnią 2 6, 04. 2 0 l 8r.
(miejscowość, data)

It I Niewłaściwe skreślić.

,/

a,r*.," /4-L; ?)..L

(po@is)

[2| Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zlłierzęcej, w formie i
zalaesie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


