
osWlADczENIE MAJĄTKoWE
radnego gminY

, dnia 17-04-2ooB r.

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeżeIi poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać '.nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić pŻyna|eżność poszczegó|nych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odlębnego imajątku objętego małżeńską
wspó|nością majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5' oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuie również wierzyteIności pieniężne.

6" W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

(miejscowość)

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a)' Adam Janusz Rumane k
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.09.1961 r. !r Kamieniu

zatrudnionv na stanowisku kiero !r fimre KOBO w Nasku

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r' Nr 142'

poz. 1591 oraz z 2OOZ r. Nr 23, poz.220,Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz

1806), zgodnie z arl' 24h tej ustawy oŚWiadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspÓ|noŚci

majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

hoby r'enĘżne:

- środki pieniężne zgromadzone W WaIucie poIskiej: nle dotvczy

- środki pieniężne zgromadzone W WaIucie obcej: nle dotyczv

- papiery Wańościowe' nre dotvczv

na kwotę:
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1. Dom o powierzchni:

tytuł prawny: .ol'.^ns^. W.l]o .osc 1d]al^owo
-. m2,owańości: -O00O0 zI

2. Mieszkanie o powierzchni:

tytuł prawny: .
r re dat,y'czy m 2' o wańości. nr a /_l^f r'.7\7

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ro tne , powieŻchnia: 3 BB0 ha

o Wańości: 25 Oaa z!
rodzajzabudowy: zabuclor.,/a zagrodowa murowana

4.

tytuł prawny: 1.1?:! (9 wJoo'. os - ma'o (owd

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd idochód W Wysokości: nie ciotyczy

Inne nieruchomości:
powierzchnia: ni e etar,nzr,

o WańoŚci: nie cloŁyczy

tytuł prawny: nie dotycZy

ilt.

1. Posiadam udziały W Spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorcóW' W których uczestniczą takie osoby _ na|ezy podaó |iczbę iemitenta udziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niz ,l0% udziałóW W spółce: nie clotVczV

Z tego tytułu osiągnąłem(ę.łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nre dotVcu y

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - na|eży podaÓ |iczbę i emitenta udziałów.
nre dot vc zv

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: n'e dotVczV

tv.
,l . Posiadam akcje w spółkach hand|owych z Udziałem gminnych osób prawnych |ub

pŻedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - należy podac |iczbę i emitenta akcji:

.lie d9!)a9 r y

O www signform pl Sp. z o.o. e,mail: biuro@signform pl, tel (0-22) 337-1 1-5 1, tax (O 22) 337,11,52



akcje te Stanowią pakiet Większy niż. 1oo/o akĄi W Spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nre dotyczy

2' Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - na|eiy podac |iczbę i emitenta akcji:

nie dotvczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynaleinego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek Samorządu
terytoria|nego, ich związkóW |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które
pod|egało zbyciu W drodze pzetargu _ na|eży podaó opis mienia idatę nabycia, od kogo:

nre doŁVCZV

vt.

1' Prowadzę działa|nośó gospodarczą (na|eży podaÓ formę prawną i przedmiot działa|ności):

nie dotvczv

-osobiście: n1e cjot yc Z y

-wspó|nie z innymi osobami' nie oo V ' /

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: nie douyczy

2. Zarządzam działaInością goSpodarczą |ub jestem przedstawicieIem pełnomocnikiem takiej
działaInoŚci (należy podac formę prawną i przedmiot działaIności):

-osobiście: n1e dotyczy

'Wspó|nie z innymi osobami: n1e oorycZy

Z tego tytu'łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
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W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki)' n.e dotycZy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

vilt.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: nie dotyczy

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1. Umowa o prace dochód 19'218,98 zł
2. Dochód żony z tvtułu umowy o place - 24.646,ĄĄ zL.

|X
Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdóW

mechanicznych na|eży podac markę, mode| i rok produkcji)'

samochód osobowy Renault clio 11 - 2003 rok produkcjr

/-X
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej ,l0 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzie|one (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem 
' 
w jakiej

wysokości): nie dotycfy

/ Dominet Bank,/
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PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a)' iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

\o.{a"hÓ /ll:oh fuołu
' (miejscowość' data)
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