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(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego
l

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

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

wpisać „nie dogcg”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegól-

S”?!”

nych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością ustawową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
w części A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce położenia nieruchomości.

część

A

Ja ' niżej podpisany(a)

Roman Paweł Jaworski, nazwisko rod. Jaworski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Bolesławcu
urodzony(a).„IQ....iŚŚQRąqą.197.43: ............ w
.............................
(data)
(miejsce)
Z.?!(UQPFQU.Y.YY.QF.ZŚ$1?F€G. miny. Ęqlęsiąwięę ną. .SPQUPMEKH .ZśśtęRQX Wójta. Gminy

............

........................................................................................................................
stanowisko lub
(miejsce zatrudnienia,

funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106. poz. 679 z póżn.
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póżn. zm.). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
|.

Zasoby pieniężne:
,
, ,
,
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:...1.?.1. .qurpgłłi”?%?59959 ma??”???
_

—

—

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

_

.1.409.09. Ę.9T9.T.”'?**Ł””k

matic-*-

papiery wartościowe: „5999953: !UYYŚS.ŚY9YJHY.EKQ.IE! 5/5. :..???z3.1..2.j?q09$39'$1
„35299905. 3.1999???.QQYEŚŁ.E€.ZŚQ$£?XY?9©. HEFŚWQWXEQQŚERŚKYYPFŚE.55. .7.99:52. .Złł ................
wartość mojego rachunku w Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym
.....................................................................................................................................................
funduszem kapitałowym AVIVA TU w kwocie: 15 747,51 zł.

1.

Domo powierzchni:
tytuł prawny:

18580

m2.

wspołwłasnoscmałzenska

medotyczy

nredotyczy

2. Mieszkaniec powierzchni: ni?..QPŚYQZsz. cwartości:
tytuł prawny:

55000073

owartości:

niedotyczy
niedotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
cwartości:

.

nredctyczy

.

powierzchnia: ...0!9.d9.tY9?X....„„.....

rcdzajzabudcwy:..
"'GÓOWCZY.
tytułprawny...
..
osiągnąłem(ęłam)
przychód
Z tego tytułu
dochód w wysokoścr
w roku ubiegłym

WPR”|1
r

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

..???.Fłfjśłiśłki PWPW??? ??. 599539599?! WWW?!!!

owartcści:1000002ł

tytuł prawny:

wspołwłasnoscmałzenska

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

IV.

..

redctyczy
-

Posiadam akcje w spółkach handlowych należy podać liczbę i remitenta akcji:
..................................................... n

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
„m?. QQWQEY,
.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. .. nredotyczy.

..

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. małżonek wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu terytorialnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

niedotyczy
osobiscien'edOtyczy

Prowadzę działalność gospodarczą?) (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

1.

................................................

.....................................................................................................................................................
—

—

wspólnie z innymi osobami:

niedotyczy

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

„...W?

dOtVCZY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

"'edOWCZY
”lędOtYCZY

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

................................................

.....................................................................................................................................................
—

—

osobiście...................... nie dotyczy
wspólniezinnymi osobami:

niedotyczy
”'edOtYCZY

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

VII.
1.

.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

"'edowczy

—

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

—

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

niedotyczy

niedotyczy

%>

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

.OIQCIOIYQZV.

..

"'edOIYCZY

2. Współdziełniach:

—

jestem członkiem zarządu (od

-

jestem monkiem

kiedy)nled0tyCZY

.

.

radynadmejaąog'ggąąźdtvv

domy ff...'..."ffffff....'_'.fffffffffffjfj.
- ,estemwonmmkom...rew...,„e„oą'i..edy;"
ubiegłymdochód w wysokośc:".'? dotyczy
Z tego tytułu osuągnąłem(ęłam) w roku
3.

qundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

-

jestem monkiem zarządu

.

„III?.FIQIYŚZJ...

(odkiedy)"'9d0t.YCZY

_ .;;ŁĄĘĘIĄĘIĘQĘQĄQ'Ą;5;Ę£;;,'ŁĘJk..-..w)'nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy)”'ed0tyC7-Y
.

w
w
tytułu
.osrągnąłem(ęłam)
Z tego
rokuubiegłymdochod wysokoścrniedotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem kwot uzyskiwanych z każdegotytułu:

Roman Jaworski:

.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000
mechazłotych (w przypadku pojazdów
nicznych należy podać markę, modelI rok produkcji).
.
.
_

samochod osobowyPĘUGĘQTSOB, _2911r._

wspołwłasnoscmałzenska

—

„samochód osobowy REUGĘQI. ZO..8. 201..=7r.współwłasność.małżeńska...

..

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec
w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej

kogo

wysokości).

..

„Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt PKQ BP_ _SA.

..

pozostałodo spłaty15 555 55 do ()_1.(_)_9. 2028r

—

_zł_

Kredyt Własny Kąt hipoteczny PKO BP SA;

2 35931 C_I-IF do 01.91. 2029r
dospłaty
pozostało
-

..Wszystkiewymtenione.zobowiązaniem.wspólnezżoną...

CZĘŚC B

WYŁĄCZE NIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nieruchomości, zawarte w oświadczeniu
majątkowym, nie są informacjami jawnymi.

Podstawa: art. 24i ust.

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
1

.

_

_

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

amv
...............................................

Queba'iłaućc,źsotfzau,.
(miejscowość. data)

_

(podpis)

1›Nie'liviaściwe skreślić
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

?)
3)

izakresle gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych Spóldzielni mieszkaniowych.

