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Czarna, dnia 4 marca 2011 r.
(miejŚcowość)

jest do zgodnego z prawdą Śtarannego i zupełnego wypełnie'
Uwaga:

't. osoba skłaclająca oświadczenie obowiązana

3.

4.

5.

6.

nia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pŻypadku zastosowan;a, naleźy wpisać ..nie dotv'
czy,'.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pŻynależność posŹczególnych składników mająt-
kowych, dochoclów i zobowiążań do majątku odrębnego i majątku objętego ma}zeńŚką wspólnością ma_
jątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierŻytelności pieniężne.

W części A oświadcŻenia zawańe są in'ormacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre'
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘść A

Ja, niże] podpisany(a), stanisław z]elński
(imiońa i|azwŚko oraŻ nauwisko rodowe)

urodzony(a) 07.09 1948 w Zawadzle

tJlząd Gminy cŻarna - sekretarŻ 9m ny
(miejsce Ża|r!dnienia, sianowisko lub Juńkcja)

po zapoznani! sę z przepisami ustawy z dnia 21 serpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności go_

śpodarcze] przez osoby pełniące funkcje publ]czne (oz' U' Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1'13, poz' 715 ] Nr 162'
poz.1126,21999 t. Nr49 poz 483 z2000r. Nr26, poz.3A6 oaz z 2OO2 (. Nr 113 poz 984 I Nr 214, poz1806)oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoŻądzie gm]nnym (DŻ. U z 2aa1 r Nr142, poz' 1591 ÓhŻ Ż 2002 r Nr 23
paz 22o' Nl 62' poz 558' Nr 113' poz' 984' Nr 153' poz. 1271 ) Nl 214 poŻ' 1806) zgodnie Ż art' 24h tej ustawy

ośWiadcŻam' że posiadam Wchodzące W skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek

odrębny:

L

Zasoby p eniężne

_ środki pienięŻne gromadzone w walucie'polskiej: 28'4oo zł. Eurokonto Bank PKAo s'A. współwłasnoŚć
mażeńska

- środki pienięzne gromadŻone W Walucie obcej: 89 euro

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę: nie dotyczy

.

1' Dom o powierzchni: nie dotyczy m'z' o wartoŚci: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkan e o powierzchni: 73mt2+gańż 25 m'z' o Wartości: 20o o0o zł tytuł prawny: społdŻie cze prawo

Własności' Współwłasność małŹeńska

3. Gospodarshvo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy

o wańoŚcj: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawnyi nie dotyczy

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) W roku !biegłym prz ychÓd i dochód w Wysokości] nie dotyczy

/1 '-
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4 lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wańości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotycŻy

t.

Pos]adam udziały W spÓłkach handlowych - naleŹy podac liczbę iemitenta udziałóW:

Anjrem - 600 zł

udŻjały te stanowią pakiet Większy niż 10% !dŻiałów W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułL] osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w WysokoŚci: nie dotyczy

Posiadam akc]e W spółkach handlowych - na]eŹy podać liczbę iemitenta akc]i:

nie dotyczy

akcje te stanow]ą pakiet wększy niŹ 10% akcjiw spółce] nie dotyczy

Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości] nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu ierytorialnego' ]ch związkóW lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące rnienie, które pod]egało zbycru w drodze przetargu na|eŻy podać op]s
mienia r datę nabycia, od kogo: nie dotyczv

1' Prowadzę działa]ność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot dz ałalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymiosobam nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości: nie dotyczy

2' zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawjcielem, pełnomocnikiem takrej działalności
(naiezy podać formę prawną i przedmiot dzlałalnośc ): nie dotyczy

osobiście nie dotycŻy

Wspólnje z innymiosobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rok! ubiegłym dochód w WysokoŚci] nie dotyczy

v .

1' W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członk]ern zarŻądu (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycŻy

_ jestem członkiem komisji rewizy]ne] (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci] nie dotyczy

2' W spółdzielniach:

n e dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycŻy

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

- jestem cŻłonkiem kornisji rew]zyjnej (od kiedy): nie dotyczy



Z tego tytułu os q9nąłem(ęłam) W roku ub]egtym dochód W Wysokości: nie cjotycŻy

3. W fUndacjach prowadzących działa|ność gospodarczą

nie dotyczy

_ jestem członkiem ŻarządU (od kiedy): nie dotycŻy

jestem cŻlonkiem rady nadzorcŻej (od kiedy)] n e dotyczy

-]estern członkiem komisji rewizyjnej (od ki€dy)] nre dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd W Wysokośc: nie C]otyczy

v l.

lnne dochody os]ągane z tytL]łu Żatrudnien a lub innej dzia]alności zarobkowej lub zajęc' Ż podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z zalrudnienja w Użędzie Gminy czarna - 92 264 04 zł Wspótwłasność
mażeńska, dochód Żony (erneryfurc) 24 161' 82 Żł - współWłasnoŚc małŹeńska

tx.

składn ki mienia ruchomego o wadości powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów rnechanicznych naeży
podać markę' mode] i lok produkcji) RenaL]lt i\'4egane - 20'10 Wartość 55 000 zł

X.

Zobowiązania p]eń ężne o wańości powyŹe] 10 000 złolych' w tym zaciągnięte kredyty i poŻycŻki oraz warunki'
na jakich zostały udzie]one (Wobec kogo W zW ąŻku z jak m zdafzen]er.l' W jakiej wysokości): Kredyt na zakup
samochod!: 50 na 50 w Rcl Bank POLS KA s'A spłata do 6 grudnia 201 1 - )ednorazowa 28 737 , 50 z)

czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadcŻen]e: 1

Miejsce połozenia nieruchomośc

1.

2

3

4.
I
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie'
prawdy lub zatajenie prawdy 9rozi kara pozbawienja wolności.

Czana,27 grudnia2010t.
(miejscowośó, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
'?Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie Wzakresie produkcji toślin nej i zwieEęcej, w form]e izakresie gospodar-

' Nie dolyczy rad nadŻorczych społdzielni mieszkaniowych.


