
oŚwIADcZENIE MAJĄTKowE
wójta' zastępcy wójta, sekľetaľza gminy, skarbnĺka gminy, kieľownika jednostki
gmĺny, osoby zarządzającej i członka oľganu zarządzającego gmĺnn

rvydającej decyzje administracyjne w

Załącznik Nr 2 do Rozpoľządzenia Pľezesa Rady Ministrów
z dnia26 lutego 2003 roku ( Dz. U. z 201'7 ĺ., poz. 2020 )
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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
każdej z rubľyk.
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2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotYczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów izobowiązafi do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za gľanicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wĺerzytelności pieniężne.

ó. W części A oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w części B zaś infoľmacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieľuchomości.

CzĘŚĆ A

Ja, ĺtŻej podpisany(a) Rado sław Ni ewę gło wski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony(a) l ó. l 0. 197 7 r' w Łukowie

Urząd Miasta Łuków; Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoziaruiu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz' U. 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie

gminnym (Dz'U. z20I'7 r. poz. 1875) , zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny :

I.

Zasoby pieniężne :

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 25 457,39 gr.

- śľodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery waľtościowę: nie doty 'czy

nakwotę : nie dotyczy
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II.

l. Dom o powierzchni : 1) 130,2) l00 m2, o wartości: 1) ok.400 0o0 zł.,2) ok.'75 OOO zł

tytuł prawny: 1)akt notaľialny; współwłasność małŹęńska , 2)akt notarialny- őarowizna;
współwłasność małżęńska w udziale 0,5 własności

2. Mięszkanie o powierzchni : nie ďotyczy
m2, owartości: : nię đotyczy

tytułprawny: : nię dotyczy

3. Gospodarstwo rolnę :

rodzaj gospodarstwa : rolne powierzchnia : I) 6,26 współwłasność małżeńska, 2) 2,'75 współwłasność małżęńska w
udziale 0,5 współwłasności

owartoŚci: 1) ok. 350 000 zł',2) 75 000 zł.

rodzaj zabudowy : b u dynki go sp odarc ze

tytułpľawny: akt notarialny - darowizĺa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przycbőđ i dochód w wysokościl. przychőd ok. 65 OOO zł.,
dochód ok. 35 000 zł.

4. Innę nieruchomości :

powierzchnia : nie dotyczy

o wartości : ĺíe đotyczy

tytuł prawny : nie dotyczy

III.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych _ĺaleĘ podać liczbę i emitęnta udziałów

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałów w spółce '. nie doty czy

Z tego tytrrfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości : nie dotyczy

IV

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _naleŻy podać liczbę i emitęnta akcji : nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0oÁ akcji w spółce : nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości : nie ďoty czy

v.

Nabyłem(łam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby'prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w đľodze pÍzętargrJ - na|eży podać opis mięnia i datę nabycia,
od kogo : nie dotyczy
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vI.

l. Prowadzę dzíałalność gospodarcząz ( na|eŻy podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego ýtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőď i dochód w wysokości : nie dotyczy

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pľzedstawicielem pełnomocnikiem tal<lej działalności ( naleŻy
podać formę prawną i przedmiot działalności ) : nie dotyczy

_ osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy

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

VII.

l.W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ) nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): nie dotyczy

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

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

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości : nie do tyczy

2.W spółdzielniach: nie đotyczy

_ jestem członkięm zarząďu ( od kiedy ) : nie dotyczy

-jestem członkiem radynadzorczej3 ( odkiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji ľewizyjnej ( od kieđy ) : nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości : nie đotyczy

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ) : nie dotyczy

-jestem członkiem rađy ĺadzorczej ( od kiedy ) : nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rcwizyjnej ( od kiedy ) : nie dotyczy
Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm đochód w wysokości nie dotyczy
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VIII.

Inne dochody osiągane z ýtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
zkażdego ýtułu : ztytułu zatrudnięnia wUrzędzie Miasta Łuków w 2020 r. osiągnąłem dochód w kwocie 62 37l,24 gr'

IX.

Składniki mienia ruchomego o waľtości powyŻej 10.000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, modęl i rok produkcji ) : 1) samochód osobowy Toyota Yaris, rok prođ. 2007, wartość ok. 10000 zł. _
współwłasność małżeńska, 2) samochód osobowy Renault Talisman, rok prod. 2O1'?, wartość ok. 60 000 zł'-
współwłasność małżeńska

x.

ZobowiązaniapienięŻne o wartości powyŻej 10.000 z}otych,w Ęmzaciągnięte kľedyty ipoĘczkl oraz warunki, na jakich
zostaĘ udzielone ( wobec kogo, w nviązl<uz jak'lmzdarzeniem, w jakiej wysokości ) : nie đotyczy

CzĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), lżna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego za podanie niepľawdy
lub zatajenie pľawdy gľozi kara pozbawienia wolności.

ĺ
t

źwkJ.o ilę*r{*uú.
(podpis ) /

t
( miejscowość,, data)

t Niewłaściwe slĺĺeślić.
2 Nie dotyczy działalności wýwórczej w rolnictwie w zakľesię
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakľęsie
gospodarstwa ľodziĺĺrego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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