
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
radnego gminy

lancut, dnia 30 kwietnia 2014 r.
(miejscowosc)

Biuro Rady Miasto
Lan~utaM "I -I ~

wplyn~lo dnia ?O\.~ ,p,v.L ,.;
I.dz zat. u·

Uwaga: . 7:' . c

1.Osoba skladaj'lC8 oSwiadczenieobowillUna jest do zgodnego z prawd~ starannego izu~-"-', --
wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61nerubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac
"nie dOtyczy".
3. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych
skladnikow majcttkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odn~bnego i majcttku objQtego
maaensk~ wspolnosci~ majcttkow~.
4. Oswiadczenie 0 stanie majcttkowymdotyczy majcttkuw kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie 0 stanie majcttkowymobejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniQine.
6. W cZQsciA oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cZQsci B zas informacje niejawne
dotycz~ce adresu zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomosci.

CZ~SCA
MONIKA BEATA ROMAN

Ja, niiej podpisany(a), , ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

24-02-1978 LANCUCIE
urodzony(a) w .

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA SEKCJA PRAWNA

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq,dziegminnym (Oz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, pOZ.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, pOZ.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodz~e w sktad matienskiej
wsp61noscimajq,tkowej lub stanowiq,cem6j majq,tekodr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: NIE OOTYClY

- papiery wartosciowe: NIE OOTYClY

........................na kwot~: .



II.
1. Dam a pawierzchni: 120 m2, a wartasci: 300.000 tytutprawny: WSPC>lWlASNOSC

2. Mieszkanie a pawierzchni: NIE DOTYCZV m2, a wartasci: NIE DOTYCZV tytutprawny: NIE DOTYCZV
3. Gaspadarstwa rolne: NIE DOTYCZV

rodzaj gaspadarstwa: , pawierzchnia: .

a wartasci: radzaj zabudawy: .
tytutprawny: .
Z tega tytutuasiqgnqtem(~am} w roku ubieglymprzych6d i doch6d w wysakasci: NIE DOTYCZV

4. Inne nieruchamasci: NIE DOTYCZV
pawierzchnia: .
a wartasci: .
tytut prawny: .
pawierzchnia: .

a wartasci: .

III.
1. Pasiadam udziatyw sp6tkach handlawych z udziatem gminnychas6b prawnych lub przedsi~biarc6w,

w kt6rych uczestniczq takie asaby - naleiy padac liczb~ iemitenta udziat6w:
NIE DOTYCZV

2. Pasiadam udziaty w innych sp6tkach handlawych - naleiy padac Iicz~ i emitenta udziat6w: NIE
DOTYCZV .
Z tega tytutuasiqgnqtem(~am} w raku ubieglym dach6d w wysakasci: NIE DOTYCZV



IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,w
kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podat licz~ i emitenta akcji: NIE DOTYClY

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6lce: NIE DOTYClY
Z tego tytulu osiemnc¥em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYClY

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub

od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: NIE DOTYClY .

VI.
1. Prowadz~dziatalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq
i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTYClY .
- osobiscie NIE DOTYClY .

- wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYClY .

Z tego tytulu osiemnc¥em(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

NIE DOTYClY .
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiemtakiej dziatalnosci
(naleiy podac form~ prawnqi przedmiot dziatalnosci):NIE DOTYClY .

- osobiscie .NIE DOTYClY .
- wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYClY .

Z tego tytulu osiemnc¥em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
NIE DOTYClY .



VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NIE DOTYClY .

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYClY .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYClY .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYClY .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtymdoch6d w wysokosci: .NIE DOTYClY .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~t, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaidego tytutu.

Rada Miasta 8 561 zt

Zatrudnienie na umow~ 0 prac~: doch6d 51 246,26 zt brutto

Umowy zlecenia: 1 797,98 zt

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podat mark~, model i rok produkcji):

NIE DOTYClY

X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10.000 zrotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

26 000 Zl KREDYT NA REMONT DOMU. UMOWA W SKOK.



cz~scB

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegajq publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2001 T. NT 142,poz. 1591 z pom. zm.)

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .

..~ ..J~~I~
(podpis)


