
Urząd Miejski w Józefowie / Gmina
_ Józ6fów

lllllllll
ośwmocZENIE MAJĄrKoHm,

Iózefów, dnia 24 kwietnia 20t9r.
(miejscowość)

{Jwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgorlnego z prawdą, starannego i
zupełnego rvypehienia każdej z rubryk.
2.Jeżeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyn prrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać "nie dotycry".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
PoszczegÓInych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju izagranicą,
S.oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6.W częŚci A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ia ńżej podpisany(a) Władysław Stanisław Sitarz..

(imiona i nazwisko oruznazłłisko rodowe)

urodzony(a) 28 maja 1955 t. Teres4pol - Zygnrvnty
...........Urząd Miejski Józefów - Kierownik USC...........

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)
po zapoznantu się z przepisami ustawy z dńa21 sierpnia 1997 t o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej ptzez osoby peŁriące fuŃcje publiczre (Dz. U. z 2017 t. poz,
1393) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samoruądzie grninnym (Dz.IJ.z2017 r.poz.
1875), zgodnie z art.24h tej ustawyoświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
rnałzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 18898,00 ń l własnel

-o§oĘ+refiną4raz osoby wydającej decyzje administrncyjne w imieniu wójtal

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ,.nie dotyczy
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il.

1. Dom o powierzchni:Il2mz,o wartości: 100 Ęs. ń. Ę,nńplavwy: wspólność mńZeńska,
2. Mieszkanie o powierzchni - nie do§czy ,m2, o wartości: _ nie dotyczy,.. §rtuł prawny: nie
doĘczy
3. Gospodarstwo rolne:

todzĄ gospodarstwa: ...nie doĘczy..... powierzchnia: ,. nie doĘczy.....

o wartości: . nie dotyczy

rodzaj zabudowy:....nie dotyczy..... .i................

§rtuł prawny: ............nie doĘczy.....

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychódi clochód w wysokości:
...nie dotyczy..............

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:...............

1/. Budynek mieszkalno-gospodarczy, pow. 77 Ił, o wartości: 60 tys. ń. .............

2l. Szopadrewniana o pow.49m2 o wartości:6 tys. zł, .......,.....
3l.Działkazabudowana ( dom i bud. mieszk.-gospod. oraz szopa) o pow. 25.19 ary.......,.....

4l.Działka budowlana o pow. 26 ary, o wartości 78 tys. ń,.,.,.,.,.,..

§rtuł prawny: p.pkt. I, 2, 3, 4 wspólno ść małzeńska............,.

ilL

ry.

Posiadam udzińy w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzińy te stanowią pakiet większy ńżIo%udziŃów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

........nie dotyczy

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

- 65 akcji - ZaWady Tytoniowe w Lublinie SA.
akcje te starrowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



}
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich rwiqków, komunalnej osoby prawnej lub zrłiązku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegńo zbyciu w drodze przetuga - naleĘ podać opis mienia i

::::*::]1l]i] ;;il;;; :, ,

vI.

1. Prowadzę działalność gospodarcz{ @aleZy podać formę p€',yną i przedmiot działalności):

..nie dotyczy................

- osobiście .nie dotyczy................
* wspólnie z innymi osobami...............nie doĘczy.....

Z tego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
................ni e doĘczy..

2. Zarządzam działalnością gospodarcząIńjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę pra\ryną i przedmiot działalności):

.nie dotyczy................

- osobiście nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami ...........nie doĘczy.....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

, nie doĘczy..............,.

vII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

...............ni e doĘczy

- jestem członkiem zaruSu (od kiedy):
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2. W spółdzielniach:

...............ni e doĘczy..

-jestem człoŃiem zarządu(od kiedy): ..nie dotyczy................

-jestem członkiem rudy nńzorczej3 (od kiedy): ......nie doĘczy..,...

- jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy) :....nie doĘ czy,.....
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

................ni e doĘczy..
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

_j;*"*;;;*;*;;iliffió,: : :; *: ';::,":;: , :,,

- jestem człoŃiem rńy nadzorczej (od kiedy):

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

,_,* *:*:::i*,] 
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vilI.

Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej !ń zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kłżdego tfiułu: zatrudnieni a w |Jrzędzie Miejskim
w Józefowie - 65.339,73 zł

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych(w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy KIA Venge
1.4 z20l2r - współwłasność małzeńska

Zobowiązartia pieniężne o wartości powyzej 10 000 złoĘch, w tym zaciągńęte kredyty i
pożyczJ<l oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związkrz jakim
zdar zeńem, w j akiej wysoko ści) :

.nie dotyczy




