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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radneto tminv

l/,lpł. 28. 0[, 2022

Dobrzeń Wielki dnia 28,04.2022 r.
(miejscowość)

UWaga;

1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranneto izupelnego Wypelnienia
każdei z rubryk,

2. Jeżeli poszcże8ólne rubryki nie znaiduią W konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać ,.nie dotvczv",
3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych skladnikóW

majątkowych, dochodóW iżobowiązań do majątku odrębnego i marątku objętego malżeńską Wspólnością
majątkoWą.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyc2y majątku W kraju i2a 8ranicą.
5, ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmui€ róWnież Wierzytelności pleniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne, W cżęści B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Rafał Krzysztof Kampa

1imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 20.03.1992 W opolu

{mjejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz, U. z 2017 r. poz.

1875), zgodnie z aft. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

zasoby pieniężne:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 370,80 zł - (m ałżeńska Wspólność majątkowa)

- środki pienlężne Zgromadzone W Walucie obcej: Nie dotyczy

- papiery Wartościowe: Nie dotyczy
na kwotę:

ll,
1.Dom o powierzchni;80 m2, o Wartości: ok.200 000 zł

tytuł praWny: Własność / Akt notarialny - darowizna - 1małżeńska Wspólność majątkowa)
2.Mieszkanie o powierzchni: Nie dotyczy m2, o Wartości: NlE DoTYcZY

tytUł praWny:

3.Gospodarstwo rolne: NlE DoTYcZY
rodzaj gospodarstwa: Nie dotyczy powierzchnia:
o Wartości: ..........
rodzaj zabUdowy:
tytuł prawny: .,,..,

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
4. lnne nieruchomości:

Ja, niżej podpisanV(a)

Regionalny ośrodek Polityki społecznej W opolu.
Podinspektor w Referacie lnte8racji i Pomocy społecznej.

,r



powierzchnia: D2. Nr 275157 o pow. o,o27ohaldz. Nr. ż76/57 o pow. o,468oha-grunly rolne/ % udz. W dz,

301,/62/ 7l4Udz.w dz. Nr. 98 o pow.0,2800ha

o Wartości: 275/57-ok.16 ooozl l276/57 -ok.20 ooozt /% z307/62 - ok. r0 00ozl / 1,14 z dz, Nr.98_ Wartośc

ok,50.000zł.
tytuł prawny: Własność/ Akt Notarialny - podział spadku, darowizna.
(małżeńska wspólność majątkowa)

lll.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których ucześtnicuą takie o5oby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW
NlE DoTYCZY

Udziały te stanoWią pakiet Większy niż ].0% udziałóW W spółce: ....,.,..............,.

NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam ) W roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,.......,,..,

lV.
1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych os

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYCZY

ób prawnych lub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W 5pótce

Z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości

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 lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze prżetargu -
naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

NlE DoTYCZY

vl.
]., Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

NlE DoTYCZY

- osobiście .....

- Wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubie8łym przychód i dochód w wysokości: ....................,.....................
2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
N lE DoTYczY

- osobiście......,.

- Wspólnie z innymi osobami ,.,.,

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości

lrł
l

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

NlE DoTYczY

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,...

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

NlE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: ,.....,.......,..,..........,



- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie8łym dochód W Wysokości:
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każde8o tytułu: rok 2o2]. - Zatrudnienie - Dochód- 52560,56zł
Umowa zlecenie 'J.! 550,00 zl za 2021 r.
lnne źródła 1- 559,50 zł za 2027 r.

Rad ny Gminy - 6 888,00 zł za 202I f.
Najem lub dzierżawa - 4 400,00zł za 2021, r,
lx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanjcznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy RENAULT MEGANE scENlc 2oo8 r.

x. 
NlE DoTYCZY

zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo zfotych, w tym żacią8nięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt Megahipoteka zacią8nięty w ALlo R BANK na remontdomu UmoWę zawarto 03.05.2018r, Pozostalo do
spłaty na 31.12.2021 r-kwota 728997,24 zł / pożyczka Eot. Zaciągnięta W ALloR BAN K na remont domu umowę
zawarto 15.10.2019 r. na kwotę 14 983,892ł pozostało do s platy 70 164,02zł/ pożyczka got. ZaciąBnięta WALloR

cZĘŚć B

Adres zamieszkania osoby składającej
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r.
1000, 1349 z pózn. zm.)

rMłro: 
U,ęl;.... Z{Pq ?cZL

(mie,jscowość, data)

oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres); Jawnośćinformacji wyłączona na podstaWie art.24i ustawy r'ani" s marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz, L.), z 2O78 r,: poz.994, 70O0, 1349 zpózn. zm.)

o samorządzie gminnym (Dz. U, z 20L8 r,: poz.994,

(podpis)

'r

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

żlx
//U


