
ośWtADczE Nl E MAJĄTKoWE

wój6, za§tępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby rarządzającej i członka organu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającei
decyzje administraryine w imieniu wóial

r.^-^-__4,., )-lż ąe Ą' ą^4 
''l 

.

{miejscowość}

Uułaga:
1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starann€go i zupełnego wypełnienia kaŻdei z

rubryk.
2. Jeżeli paszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ "nie dotvczy",

3. osoba sklatia!ąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników maiątkowych,

dochodów i zobowiąeań do majątku odrębnego i maiątku obiętego malżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie młjątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie maiątkowe obejmuie również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia rawańe są informacje jawne, w części B zaś informacie niejawne doĘczące adresu zamieszkania

składającegc oświadcrenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
czĘŚĆ A

(irniona i ;"lazwisko oraż ,1azw j5ko rcdolve)

urodzony(a} 01.06.1957. w Żyrardowie...............,

Miejski Ośrodek Pomocy §połecznej- Kierownik

{rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|noŚci
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. U. z żOI7 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 nrarca ]_99o r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ, z ZOL? r, poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej usta'Wy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej }ub stanowiące mÓj

majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:259861zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej :nie doty,czy,.

- papiery wartościowe: jednostki uczestnictwa Pionier

ll.
, ,-^,.,:^.----1---:i. ijóill o povrić|ZCiliii:

2, Mieszkanie o powierzchni: ,nie dotyczy. m,, o wartoŚci: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy,.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne..,.... powierzchnia:8Z2żm2..

o wartości: 60000zł.....,
rodzaj zabudowy:nie dotyczy...
tytuł p rawny : małżeńs ka ws pól ność majątkowa,.

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłami w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnętam dachodu

i przychodu.
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4. lnne nieruchomości:
powierzchnla: dom mieszkalny o pow.160m2 na działce o powierzchni 1_500m2 oraz budynkigosPodarcze

o wartości:400000zł.
działka budowlana o pow. 2000m2 o wartości 110000zł

tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa..

lll.
posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy,.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 1B% udziałów w spółce: nie dotyczy.,.,...-

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycz}i...,,

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i ernitenta akcji:

nie dotvczy.

akcje te §tanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnątem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.,,.........,.......

V.
Nab.vłem(am} (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna!eznego do jego majątku odrębnegoi
od " 

Skarbu" pańŚtwa, innej pańs&vowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvczv.

Vl.
i, Frowarizę riziaiailluść guspodarczą. (rraiezy pludać forinę ptawirą i przeriniiui r-jziaiainoŚcij: ,..,..,,....,,.,.,.

nie dotyczy.

- osobiście nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielern, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy..,.,..,..,.....

- osobiście nie doĘczy.

*wspolnie z innymiosobami nie dotyczy.,
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- wspólnie z innymi osobami nie dotvcży.



Z tego tytułu osiągnąfem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy......,.........

Vll.
1" W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki}: 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 tlbiegłym dochód w wysokości: nie doĘczny.,,...,................

ź. W spóicizieiniach: nie ciotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}: nie dotyczy.,

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):nie dotyczy..,..,.

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}: nie dotyczy.

Z tego tyiuiu osiągnąiemięiam} w roku ubiegiym tiochóti w wysokości: nie dotyczy........,..,.....

3. W fundacjach prowadzących działaIncść gospodarczą:

i^_+_: _-r^Ft.iĘ* -^--_,{,. l^J t":Ąl!,i. Ę;^ J^+.,^9},
JcJtciii LŁiviil\i-aii Łotlquu \vu l\l§vy,l. ilaę vUiyUŁtl,.

- jestem członkiem rady nadzorcze.! iod kiedy}: nie dotyczy..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.,,..........,,...

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot
uzvskiwanvch z każdego tvtułu: dochodv ze stosunku pracv X32616,92.
inna działalncść wykonywana osobiście 4489,60
d<lchody z tytułu pełnienia funkcji kuratora społecznego 749,5a
dochody m ęża z prowadzon ej dz iała l ności gos poda rczej- przychód LL597 7,3,5
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lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać
markę, model i rok produkcji}:samochód osobowy VOLKSWAGEN PASSAT rok prod.2009
o wa rtości 22000zł......
Ea,!a) !-! l/t l/: h ę^l, ś,^.ł ,!..r4 a ^ la,+-+^l^; .tĄnĄĄ,l! 9rtu l\uUń iUŃ PiUv zvŁ, v vvel LUJLi JvvlwL|,.,....

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jłkiłh został,v udz!elcłe {wobec k*gł, w zwtązku z jak!n zdarzenlem, w jakiej lł,,tlsekości}: ..,..
nie dotyczy.,

Po,ary'zsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Mszczonów 26-a4-2a19
lmiejscowość. datł} {łłdnisi

t Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gosp§darstwa rodzir-lnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

Qirnn;ł ń '


