
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika 8miny, kierownika jednostki organizacyjnej 8miny,

osoby zarządzającej i członŁa organu zarzątizającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

decyzje administracyjne w imieniu wójta1

... c s in y... -..... ., dnia.27,"Viżcśn;a 2c20l.,
(miej5€owość)

uwaga;
1. oioba składaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego Wypełnienia

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

.......Zespół Szkolno -Przedszkolny w Kup, dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadżone W Walucie polskiej: ..nie dotyczy

- środki pienieżne zgromadzone vł walucie obcej: .....nie dotyczy

- papiery wańościowe: .,.. nie dotyczy

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia działaIności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z żQ77 r, poz, 1393} oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o sanlorżądzie gminnym {Dz. U. z 2Q17 r. poz. 1875 z późn.zm.}, Zgodnie Z art.24h tej ustawy

oś."l,,iadczam, że posiadam .,vchodzące ,,v skład małżeńskiej v;spólnośc! majątko'.vej lub 3tanowiącć mój

majątek odrębny:

każdej z rubryk.
!. !eźe!! p+szezeEólne rtlb.yki Fle Enajd+ją w ksnkretltYEł Erzypedk& Ze9t6seB&n!a. n3!*źy w*!§ać "ęie d§ttseEv",

3. osoba składłjąta oświati§zenie trbowiąłana i*t określić prłynależność poszczególnyeh skiatirrików

majątkowych, jochodóW i zobouriązań do maiątku odrębnego i maiątku obiętego malżeńską wspólnością

maiątkową.
4. ośWiadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kraiu iza granicą,

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. w aĘśai A ośWiadrzeńia zai.varte §ą inforrnaci€ ;awn€, w części B zaś inforrnacie nifiallrne dotr/czące ad.e§u

z?rn!esrk?ni3 słJaceiąaetc !ś!y!adcze!,!ie or?z m!eis€ pcłcźen!3 
'r!e,utŁc,!iośri,

czĘŚĆ A

Ja, niźej podpisany(a}, .....................,...Rafał Zbigniew Kawałko, Kawałko """""",
(imiona inazwisko ońż naz$sko rodowe)

r.i,oci:oty{ai .,.,,30 krłi+inia 1q75 t, vJ Ffr,ęd,y;2gi,i,



ll.
1. Dom o powierzchni: ...160

2. Mieszkanie o powierzchni:
m2, o wańości: ,..400000.2ł tytuł prawny: WłasnośĆ

... m', o wartości: ..,.. - tytuł praWny:

3, Gospodarstwo rolne:
rod?aj 8osp3da!,str^,ia: ,.....n!e dotYczy .......-........-..,....., pov.,ier?chnia: """ """ ",, ",, ","""

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,,,....,....,.

4, lnne nieruchomości:
powierz.hnia: ,----,.dzlaika b,_Idowlana o Pow.8,5 ara

o Wartości: .....120 000 zł.

tytuł prawny: , własność

lIl.
posiadam udzialy w spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta udziałów:

....,..nie dotyczy
udziały te stano\"Jią pakiet większy niż 10% udziałólv w 5półce: .......nie dotyczy

Z tego t\^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """nie dotyczy

łv,
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

....nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:

,.."^"nie dotyczy
Z tegó tytułu osiągnąłem{ęłam) w loku ubiegtym tiochóti w wysokości: "nie ciotyczy

vl
1, Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .

V,
Nabyłem(am} (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej tub związku metropolitalnego następujące mienie, które podle8ało

7§.74!9 r.^r drcdze przetarg$ _, i.rależy podać apis !-nienia i datę nabYcla, od kogo: ,.nie dot7czy

t



- osobiście ...działalność gospodarcza jednoosobowa , pracownia florystyki iarchitektury krajobrazu

- wspólnie z innymi osobami ."nie dotyczy

Z teBo tytułu osiągi-iątem(ęłarri) w roku ubiegłym przychód i dochóti w wysokości: .....nie dotycży

ż. ąaftąłżarn działalnością gospodai"czą iub iestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiei działatności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..,nie dotyczy

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tega tyt|-lłu osiągnąłem{ęłam) w rok,-ł ubiegłym dochód rł wysokośc!; ""nie datyezy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jest€m członkiern zarządu (od kiedy): ,,.",.nie dotyczy
,je5tcm cżłonkiem rady nadzorczejr (od kiedy); .....nie dcticży

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ,..nie dotyczy

Z tego twułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członklem zarządu (od kiedy): ..".nie dotyczy

- jesteri członkienr rady nadzorczej (od kiedy): ....nie dotyczy

- je§tem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ,,..nie dotyczy

I

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-.!estem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:



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

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych Z kaźdego tytutu:

,..,..,...,..umowa o pracę 57584,43 zł.

umowa o pracę 8700 zł
umowa o pracę 6305, 63
umowa zlecenie 2077,52

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok pro<!1_1kcj!}:

..............citroen c3 Picasso z 2015 r.

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożvczki oraz
warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}: ..""^
Kredyt 8otóWkowy 38088,44 pozostalo do sptaty 33805,82 zł w MBank
Kredyt hipoteczny w CHF (złotówkowy} 240000 zł., w Raiffeisen lnternational Bank , pozostało do spłaty
24o0o0 zł .



czĘść B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona napodstawie art,24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 20!8 r.: poz.994,1000, 1349 z pózn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawnośćinformacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U, z 2O!8 r,: poz.994, LOOO, t34g z pozn. zm.)

PowyŻsze oŚWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstaWie art.233 § 1Kodeksu karne8o za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pożbawienia Wolności.

.,.Osiny, 27 wrżeśnia 2020 r.
{fi 

,.i€js.o\rość, Cjata) {p.,.iljis)

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej izwierzęcej, W formie
i zakresie gospodarstwa rodzinne8o.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,


