
oSwranczEmn MAJATKowE
kierownika jednostki

organizacyj nej powiatu,
prewnt orau oseby wydqieeqi

Rawa Mazowiecka, dnia 30.04.2O12 r.
Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana iest do zgodnego z prawdq, starannego

wypelnienia kaZdej z rubrylc
2. Jetnli posz.czng6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przrypadku zastosowania, naleZy

i zupelnego

wpisa6 -nie
dotvczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynale2no5f poszczng6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w izobowrqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego wsp6lno5ciq majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie o stanie maj4tkorym obejmuje r6wnid wierrytelnoSci pienig2ne.
6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte s4 infornacje jawne, w czg5ci B za3 informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsce polo2enia nieruchomo5ci.
czqse ^ Andrzej Romafczuk
Iuuzeipodpisany(a) 

iil;;;;irk ;;;;irk"il;;
urodzony(a) 19.05.1959 w I)omanowie

dyrektor Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych im Wladyslawa Stanislawa Reymonta w Rawie

Mazowieckiej

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub firnkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej
przez osoby pehri4ce funkcje publicme @2. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr ll3, poz.7l5 i Nr 162, poz.1126, z
1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306,orazz2002r.Nr l13, poz.984 iNr2l4,poz. 1806)orazustawyz
dnia 5 czerwca 1998 r. o vmorz4dzie powiatowym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. 1592 oraz 22002 r. Nr 23, po2.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart.25ctej
ustalvy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZefskiej wsp6lno$ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrgbny:
L
Zasoby pienigzre:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadan

Srodki pienigire zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

papiery warto3ciowe:

....... na kwote:
II.
I . Dom o powierzchni: 180 m2, o wartoSci: 350 000 zl tytul prawny: .wsp6lwlas noSt z Lonq

2. Mieszkanie o powierzchni:52 m2,o wartoSci: 120 000 zt t5rtulprawny: wsp6twlasnoS(.zinnq
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolneo powierzchnia: 6,92 ha

o warto6ci: 250 000 zl

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny i zabudowa gospodarcza

t5rtul prawny: wsp6lwlasn oS(. z flonq

Ztego tytutu osi4gnqtem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci: 2 000 zl, doplaty bezpoSrednie
6219,15zl
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie posiadam
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o wartosci:

IIL
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiry poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

nie posiadam

udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy n1Z l0% udzial6w w sp6lce:

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

rv.
Posiadam akcje w sp6&ach handlowych - nalely podad liczbg i emitenta akcji:

JSW 10 akcji o wartoSci okolo 930 zl;

MERCOR MCR 200 akcji o warto5ci okolo 2 740 zl;

TAITRONE PE 150 akcji o warto5ci okolo 700 zl

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntLl0o/o akcji w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tSrtutu osi4gnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: bez dochodu
v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onelq z wyl4czernem mienia prrynaleinego do jego maj4tku odrgbnego) od Skarbu
Pafstwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nastgpuj4ce mienie, kl6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nalety poda6 opis mienia i datg nabycia, od
kogo:
nie dotyczy

vI.
I . Prowadz4 dzialalnoS6 gospodarcz42 Q:prler:y podac formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

2. osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiagn4lem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

3. Zarz4dzamdzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej dziatalnoSci (nalezy
poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego t5rtutu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...................
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VIL
l. W sp6lkach handlowych (nazwa" siedziba sp6lki): .

nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4dn (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................

- jestem czlonkiem komisji rewrzyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: nie dotycry

- jestem czlonkiem zan4du(odkiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorcznj" (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tSrtulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSd gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem cdonkiem zan4du (odkiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztsgo tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: ...................

vrII.
Inne dochody osi4gane z tytltht zatnrdnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg{zporlanisaft\a/61
uzyskiwanych z k atde go Wf ufu :
umowa o praca -70208rll d
umowa zlecenie - 2 061,00 zl
inne dochody -l24lp3zl
umowa o pracg tnny -58252,2221
inne dochody Zony - 1241,93 zl
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y podad
markg, model i rok produkcji):
samoch6d osobowy OPEL Astra 2010 r.,40 000 zl
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x.
Zobowiqzann pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 d, w tym zaci4gnigte kredyty ipo2yczki oraz warunki, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zvoiqdrlrz jakim zAarzsnrem,w jakiej wysokoSci):

kredyt na budowg domu - 66 000 CI{F - kredyt hipoteczny;

kredyt odnawialnyw PKO BP 25 Ofi) zl

Powy2sze ofwiadsaieskfadffi Swiadmy(a),i2mpodstarvb f,1.233 $ I Koddgskatrepzapodmienieparvdylub

z4aj€nie prawdy grozi kra podawienia wohodci.

Rawa Mazowiecka 3O.0/.2OL2 r.

-1614!rtu:*l
(r@is)(miejscowofd, data)

I Niewla5ciwe slsesli6-
'Nie dotyczy dzialalnofui wytw6rczej w rohictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zvierz4cej,w formie i zakresie
^ gospodarshra
' Nie dotyczy rad ndmrczych sp6ldziehi niesdraniowych
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