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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba skfadajC\.ca oswiadczenie obowiC\.zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupefnego wypefnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujC\. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skfadajC\.ca oswiadczenie obowiC\.zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych

skfadnik6w majC\.tkowych, dochod6w i zobowiC\.zan do majC\.tku odr~bnego i majC\.tku
obj~tego maaenskC\. wsp6lnosciC\. majC\.tkowC\..

4. Oswiadczenie 0 stanie majC\.tkowym dotyczy majC\.tkuw kraju i za granicC\..
5. Oswiadczenie 0 stanie majC\.tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sC\.informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne

dotyczC\.ce adresu zamieszkania skfadajC\.cego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia
nieruchomosci.

MONIKA BEATA ROMAN
Ja nizej podpisany(a), , ,

2 (imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)
urodzony(a) 24-02-1978 w t.ANCUCIE

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (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, ze posiadam wchodzqce w
sktad matzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY



II.
1. Dom 0 powierzchni: 120 m2, 0 wartosci: 300 TYS zt.

tytuf prawny: WSPOt.Wt.ASNOSC

2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2
, 0 wartosci:

tytuf prawny: .

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia: .
o wartosci: .
rodzaj zabudowy: .
tytuf prawny: .

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

4. Inne nieruchomosci: NIE DOTYCZY
powierzchnia: .

III.
1. Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam udziafy w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziaf6w:
NIE DOTYCZY

IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbEi!i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac IiczbEi!i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY



V.
Nabyfem(am) (nabyf m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mien ie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

VI.
1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci):

NIE DOTYCZY

3. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej
dziafalnosci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): NIE DOTYCZY

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem

UMOWA 0 PRAC~ W RZESZOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w okresie
od 01.01.2014 do 19.09.2014 - netto 18202,22 Zt.
Umowy cywilno-prawne w okresie od 01.01.2014 do 19.09.2014 - neUo 6 316,12 zl
Dieta radnego - 4 848,00 zl



Zobowiqzania pieni~zne ° wartosci powyzej 10.000 zt, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

···································L:.:.:.:.:~~:.::.:.::.:.:~:..:.:.:.:.:.~~:,:.~~~=~~ .



Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samo~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z poin. zm.)

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

....~r..L\Al ~.~Q~~q~ .
( miejscowosc, data)

.......... ~~ .
(podpis)


