
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacylnej gminy, osoby zarządzaiącej i członka organu zarządzającego
gmińną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

wójta
U*ąd Gdtqy tł lxbrż,nto

0 2, i,lĄj. ?0?2 Osiny,
(miej scowość)

UwAGA:
l. osoba składająca oświadczenie obowi?anajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wlpełrienia

każdej z rubryk.
2. Ieżn|{poszczsgólLne rubryki nie zrrajdują w konlaetnym pirypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotycry"

3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić pfzynależność poszczegóĘch składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątłu oclrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytehości pienięzne.

6. W części A oświidczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany Rafał Zbigniew Kawałko, Kawalko
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 30 krryietnia 1975 roku w Międzyrzeczu;
Zespół Szkotno-Przedszkolny w Kup; dyrektor szkoĘ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje public zne (Dz.IJ. z20l7 t.poz.1393) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2018 r. poz.994), zgodnie z art.24h Ę ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężrte zglomadzone w walucie polskiej: nie doĘcry

- środki pieniężme zgromadzone w walucie obcej: nie doĘcty
* papiery wańościowe: nie dotycry

na kwotę
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il.
1. Dom o powierzchni: .,.160. m2, o wartości:450000 tytuł prawny: własność odrębna
2. Mieszkanie o powierzchni: ...nie dotyczy . m2, o wańości:tytrrł prawny: własnośó odrębna
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotycry, powierzchnia:

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należry podać liczbę i emitenta udziałó
.........,.....nie dotyczy .........
udziały te stanowią pakiet większy ńż l0% udziŃów w spółce: ,... . .nie dotycry
Z tego tltułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości - nie doĘcry

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: ...nie dotycry
akcje te stanowią pakiet większy niż I0%o akcji w spółce: ...nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

I

o wartości: rodzaj zabudowy: ------------------
tytuł prawny:

Z tego tytrrfu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...nie dotycry....
4, Inne nieruchomości: powierzchnia:...działka budowlana 8,5 ara

o wańości: ...120000,naktórej stoi dom wymieniony w części A,II pkt. 1

tytrrł prawny: własność odrębna -----
ilI.

v.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mieńa przynaleimego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze ptzetatgu - nalezy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie
dotyczy
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vI.
l.ProwadzędziałalnośógospodarcząPl@aleirypodaćformęprawnąiprzedmiotdziałalności):.........
,,,.,,...nie dotyczy

wspólnie z irurl.rni osobami .,,......nie dotycry

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
...,..,..,.....nie doĘcry .........
2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĄ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście......... nie doĘcry
- wspÓlnie z irrrrl,rni osobami .,,nie dotyczy

Z tego tytrrłu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości : . . . . . . nie doĘcry

vII.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ... jestem członkiem zarządu (od
kiedy):....,...,,,,nie dotycry
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):......nie dotycry
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .. ....nie dotycry
Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . . . . nie dotycry
2. W spółdzielniach: ......,.,nie dotyczy jestem c ńonkjem zarządu (od kiedy): ......nie doĘczy
- jestem członkiem rady nadzorczejt3l 1od kiedy;: ......nie doĘcry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
- Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie doĘcry

3. W fimdacjach prowadzących działalność gospodarczą: ... .. . jestem członkiem zarządu (od kiedy):
.....,... nie doĘczy

- j estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : . . . . . . nie doĘczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):... nie dotycry
Z tego tyhrłu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .., nie dotyczy ...

YIII. Inne dochody osiągane z ty'fufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego tyh:fu:
dochód z tyfułu zatrudnienia - stosunek pracy l05 590,28zł
dochód z §tułu umowy zlecenie - 7 432,80 ń
dochód z tytułu prawa autorskie - L 115,00 ń
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IX. Skłaaniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podaó markę, model i rok produkcj i): ...... .. . ...
....,.... ..Cihoen C3 Picasso z2015 r.
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X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredlty i
pożyczki oraz warunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zAarzeniem, w
jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny indeksowany w CHF - 240000 ń' zakup nieruchomości, zaciągnięty w
Raiffeisen lntemational Bank , pozostało do spłaty 221000
Kredyt gotówkowy zaciągnięty na cele termomodemizacyjne 38088,4 4,pozośńo do spłaty
23424,90 w ll4Blar*ll



czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. |J, z 2o78 r,: poz.994,
1000, 1349 z pózn. zm,|

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres}: Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz,U,z201,8 r.: poz.994. ].0O0, 1349 zpózn.zm.)

...Osiny 30.04.20225.......
(miejscowość, data) (podpis)

Ill Niewłaściwe skeślić.
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślirrnej i zwierzęcej, w formie i zakesie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nńzorczych spiłdzielni mieszkaniowych.
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