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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE podolowś zka  Zlaradnego gminy Przewodóizdcy

Golub-Dobrzyń, dnia 25. 04. 3(
(miejscowość)

Uwaga:
©.

. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk. :
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać„nie dotyczy”,
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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CZĘŚĆ A

1.Ja, niżej podpisany(a), Rafał Malinowski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14. 09. 1973 r. w Lipnie,
Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1875), zgodnie z art. 24htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące wskład malżeńskiej wspólności

majątkowejlub stanowiące mój majątek odrębny: ki
L

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: około 465 000 zł (razem ze środkami zgromadzonymi na

koncie bakowym żony)-- małżeńska wspólność majątkowa z żoną Martą
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: około 1350 euro, około 1650 funtów brytyjskich -
małżeńska wspólność majątkowa z żoną Martą
* papiery wartościoweśnie dotyczy ....vecriieekibryóc jena res oreirohee pe eoioazseeda rr ra ONES ASH, a A aS AK zaa ay ida x wyje p osi 5a na kwotę: SOOaeIL |I. Dom o powierzchni: 87,6 m2, o wartości: około 250 000 zł tytuł prawny: własność — małżeńska wspólność

majątkowa z żoną Martą. : :
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 8,6240 ha, o wartości: około 210 000 zł (określono wg cen
zakupu), rodzaj zabudowy: nie dotyczy (w skład gospodarstwa włączono część siedliska rolnego — dwa
budynki gospodarcze w bardzo złym stanie technicznym przeznaczone do rozbiórki), tytuł prawny: własność —

małżeńska wspólność majątkowa z żoną Martą.
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Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód około 13 000 zł, dochód

około 5 000 zł. Dochód stanowi małżeńską wspólność majątkową z żoną Martą
4. Inne nieruchomości; E

4.1. powierzchnia: 623 m2, o wartości: około 27 000 zł, tytuł prawny: własność — małżeńska wspólność

majątkowa z żoną Martą,
4.2. powierzchnia: 740 m2, o wartości: około 22 000 zł (niezabudowana działka rekreacyjna), tytuł prawny:
własność — małżeńska wspólność majątkowa z żoną Martą.
ut.

sóę

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę : emitenta udziałów: nie dotyczy,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów, w spółce: nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: : nie dotyczy,

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podaćliczbę i emitentaakcji: nie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy,
:

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

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki' ' samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego następujące mienie, które podlegalo
zbyciu w drodze przetargu -- należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: w 2017 roku nie nabyto, w

poprzednich latach wg wcześniejszych oświadczeń.
*

YE 4
1. Prowadzę działalność gospodarczą” (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy, śĆ

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy,
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy,
- osobiście nie dotyczy, z
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,
VII.

| A

I. 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 tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,
2. W spółdzielniach: 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 tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: 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 tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VIIL

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód ze stosunku pracy w Agrołok Sp. z o. o. — 79448,75zł, dieta radnego

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia — 9197,64 zł, przychód ze świadczenia wychowawczego ,,500-+” — 6000,00

zł, przychód ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego — 30 000,00 zł, przychód ze sprzedaży nakładów w

postaci restauracji — 310 000,00 zł. Dochody, dieta i przychody stanowią małżeńską wspólność majątkowa

z żoną Martą. |
IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji) własności samochodu markifiat, model bravo, rok produkcji

2008 oraz własność samochodu marki hyundai, model i20, rok produkcji 2016 - małżeńska wspólność

majątkowa z żoną Martą,

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): nie dotyczy tt

CZĘŚĆ B

ClubDarzyn,dąZSO, Zola /
(miejscowość, data)

* Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie f*
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


