
Załączniki do rozporządż§nia Prezesa Rady Minlslrliw
z dnia 26 lurego 200] r,

załącznik nr 12

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

TALCZYN dnia 26 kwietnia ż022 r,
(miejscowość)

UWaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó
..nie dotvczv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników
mająikowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską
wspólnością majątkową.

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą,
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzytelności Pieniężne.
6. W częś.ci A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a) .

Dariusz Niedziela
(imiona i nażwisko oraz nażWisko rodowe)

10.04.1980 w Lubartowie

Komenda Powiatowa PSP w Radryniu Podlaskim Z-ca D-cy Jednostki Ratowniczo -
Gaśniczej; radny Rady Miejskiej w Kocku

(miej5ce Zatrudnienia, stanoWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z żoI7 r. poz,
1875), zgodnie z arl. ż4h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .........ok. 100 ĘŚ.
- środk| pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ............nie doĘcry
- papiery wartościowe: ...................... ..nie dotyczy

1)ZezmjanąWprowadzonąprzez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistróWzdnia28czerwca2017r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, za5tępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika 8miny, kierownika jednostki organizacyjne.i gminy,
o5oby zarządzającej iczłonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administlacyjne w imięniu wójta (Dz. U. poz. l298), które weszło w życie z dniem l lipca 20l7 I-

/H,Y-



ll.
1,Dom o powierzchni: ........ 150 m2, o Wartości: ......,.......250 ĘŚ. zł.

tytuł praWny:,.................,... współwłasnoŚĆ małżeń§ka
2.Mieszkanie o powierzchni: ............50,5 m2, o wańości; ...250 ĘŚ. zł.

tytuł prawny: wspófułasnoŚĆ małżeńska
3.Gospodarstwo rolne;

rodzaj gospodarstwa: grunty rolne i las, powierzchnia: 7 13 ha i 3r4 ha dzierżawa
o Wartości:

. rodzaj zabudowy:

tytuł praWny:

300 Ęś. zł.
budynki gospodarcze

współwłasność małżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód W Wysokości: 12 tyŚ. zł przychód,

10 Ęś. zł. dochód
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

o Wartości:
tytuł praWny

nie doĘczy

lll.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziatów w spółce: .................

z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotycry

z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .........................

lV.
Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
W których uczestnicżą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...............................

z tego tytutU osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,.....................

V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegato zbyciu
W drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo; ......................



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........,,...,....,..,
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstaWicielem pełnomocnikiem takiej działalności

{należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,....,.,,.,.,..,,.,

nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

nie doĘczy

Vl,
1. Prowadzę dżiałalność gospodarczą (naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,........,..,........

nie dotyczy
- osobiście

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

8.200.00 zl.

Vll.
W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....,..,..,....,

nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarządu (od kiedy):.,..,..,..,..,....

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

Z tego tytutu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości: ..,.....,................
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu żatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytUłu:,.,..,..,...................

Dochód ze stosunku pracy za 2Ożl rok - 120.465,38 zl.

Pełnienie obowiązków społecznych -

lx.
5kładniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdóW mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

Hyundai Tucson 2017 r.; Seat Altea 2010 r.; Ursus 3512 1993 r.; Renault Cergos 1999 r.
x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 0 00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - l00 Ęś. zl - pozostało 97 tyś. zl

czĘsc B



Powyższe ośWiadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

g!łll)elz}^--,'" l
(podpi5)

nieprawdy lub prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

p?/"


