
OSWIADCZENIE
o stanie majqtkowym

Ja ni2ej podpisany(a), El2bieta Rafatska

nazwisko rodowe Kaizer

urodzony(a) 1955-06-22 w Wschowa

w sklad malzenskiej wsp6lno6ci ustawowej lub stanowi4ce m6j maj4tek

I

1. Dom o powierzchni: 180 m2, polozony na dzialce 0,1141
adres: 

I

tytul prawny: mal2eriska wsp6lno6c majqtkowa

2. Mieszkanie (wlasnosciowe, sp6rdzielcze wlasnosciowe lub inne): s
adres: 

I

powierzch nia calkowit a: 52,7 2 m2
tytul prawny (wlasno56, wsp6lwlasnosc, wielkosi udzialu) : mal2e6ska

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam powierzchnia nie dotyczy m2
adres: nie dotyczy

majqtkowa

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny (wlasno66, wsp6lwlasnoSc, uzytkowanie wieczyste,
nie dotyczy

inny tytul, poda6 jaki):

ze wlasno6ciowe

ztego tytulu osiqgn4tem(qlam) w roku ubieglym przych6d idochod w i: nie dotyczy



4. Inne nieruchomosci (place, dziatki): nie posiadam
powierzchnia: nie dotyczy m2
nie dotyczy nie dotyczy-nie dotyczy

5. Zasoby pieniqzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w warucie porskiej: 215 000 zl- Srodki pieniqzne zgromadzone w warucie bocel: nie posiaaam
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na kwotq: 4 gO0 zl

tl

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie skarbu pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej,

jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6wlub od komunalnejosoby prawnej, ktore

podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

tak* nie't

nabycia, od kogo Grunt orny o powierzchni 0,0034 ha przyregai4cy
znaczony na przydomowy ogr6dek (34 m2) nabyry 

"i ng";"ji-(data nabycia - 11.01.2010r.).

ltl

1'a. Nie jestem czlonkiem zarzilduani rady nadzorczej, komisji rewizyjnejspolki prawahandlowego, ani te2 czlonkiem )arzqdu fundacji prowadz4cej dzialatnos6 gospodarcz4.

zrego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2'a. Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujq innych 
.zajqcw sp6lkach prawa handlowego,kt6re moglyby wywolac podejrzenie o moi4 stronniczos6 rub interesownosi.

nie dotyczy
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nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqfem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3'a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzo rczei ani komisji rewizyjnej spoldzielnil

zrego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

4' w nastqpuj4cych sp6tkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

nie dotyczy

zrego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

R6wnocze6nie o6wiadczam, ze w sp6lce nie dotyczy

moje udzialy (lub akcje) przekraczaj4l0%.

w pozostatych spotkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanow i410o/"

kapitalu.

IV

1' Nie prowadzq dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi

osobami, nie zarzqdzam r6wnie2takqdzialalnosci4, ani nie jestem przedstawicielem czy te2

pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialno6ci2.

I

nie+e+Vezy
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ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markq, model i rok produkcji):

samoch6d osobowy marki royota corota (rok produ ko,li 2012).

VI

zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzei 10 000 zlotych,w tym zaciqgane kredyty i po2yczki

oraz warunki' na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zkuz jakim zdarzeniem, w jakiej

wysoko6ci):

nie dotyczy

vtl

lnne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym:

wynagrodzenie Ministra Rodziny, pracy i porityki sporecznei - 205 909,09 zlDieta poselska brutto - 29 626,96 zl, w tym:
- dieta opodatkowana 2 316,96 zl
- dieta nieopodatkowana 27 36O,OO zl
Wynajem mieszkania 6 000 zl
Sprzeda2 samochod6w:
- 9p"l Vectra (rok produkcji 1996) 1 000 zl
- Suzuki Swift (rok produkcji 2003) 2 EO} zl

zlego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ---

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadom y(a), 2e na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu piowadzenia dzialalnosci gospodar cze) przezosoby pelniqce

funkcje publiczne (Dz.lJ.zZoo} r. Nr216, poz. 1584, zpo2n.zm.)zapodanie nieprawdygrozi
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kara pozbawienia wolnoSci.

3X oz- 9c11u

(miejscowo56, data) (pof pis)

1 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6rdzierni mieszkaniowych.

2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie.

" NiewlaSciwe skre6lic i uzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


