
UrZąd Miejski w Józefowie / Gmina
Józefów

ul. Kościtrszki 37 ,23.460 Józątów

organŻacyjnej gminy,

(miejscowość)

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prawdąo starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk i
Z.Jeżeli po§zczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosowania,
naleĘ wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A
J a, ńZej podpisany(a), .......... Aleksandra B eata KuszĘkiewicz, Zaśko

(imiona i nazwisko oraznazńsko rodowe)

Szkołu Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w lózefowie,

stanowisko - wicedyrektor szkoĘ.....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się zprzepisarti ustawy z dńa 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. poz.

1875), zgodnie z art.24h tej ustawyoświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..........20 000,00zł...- wchodzi w skład

małzeńskiej wspólnoty maj ątkowej

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘcąy

- papiery wartościowe: .............. .... nie dotyczy.......... na kwotę: ....... nie dotyczy......

il.

liffiimnnlllllll

ośwIADczENIE MAJĄTKowE 7
rvójtł; zastępey wójta; sekretarza gmin}i skłrbnika gminy, kierownika



1. Dom o powierzchni: ... nie doĘczy.... rrł, o wartości: ... nie dotyczy.... tytuł prawny: ... nie
dotyczy....

2. Mieszkanie o powierzchni; . ... nie doĘczy.... m2, o wartości: . ... nie dotyczy.... tyfuł
prawry: ... nie dotycąy....

3. Gospodarstwo rolne:
rodzą gospodarstwa: ...... nie dotyczy...., powierzchnta; ,.... nie doĄlczy....

o wartości: nic doĘczy
rodzą zabudowy: .....nie dotycqy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynn przychód i dochód w wysokości:
... nie dotyc4y......

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ............. ...... nie dotyczy......

o wartości: ...... nie dotyczy......

tytuł prawny: ............. ....... nie doĘc ąy......

ilI.
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych-należy podać liczbęi emitenta udziałów:

...... nie dotyc4y......

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałów w spółce:

; ;;;;, ;;ffi ; :*;'::;r,::;;il; ;;il ;;; ;;,
..... nie dotyczy......

IV.
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akcje te stanowiąpakiet większy niż I0% akcji w spółce:

... nie doĘczy......

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

;. 
.... nie doĘczy......

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwiryków, komunalnej osoby prawnej lub zwiąku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegńo zbyciu w drodze przetarga - należy podaó opis mienia i
datę nabycia, od kogo: ........ nie dotycąl......

vI.
1. Prowadzędzińalność gospodar"r{ 1nuI"Zy podaó formę prawnąi przedmiot działalności):

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

- osobiście ....... nie dotyczy......



- wspólnie z innymi osobami nie doĘcąl
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...... nie
doĘczy..

2. Zarządzan działalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

... nie dotyc4y......

- osobiście . nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami ni,e doĘczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie doĘczy............ J.....

vII.
1. W spółkach handlowych(naz:lva, siedziba spółki):

.... nie dotycąy......

-jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

..... nie doĘc4y......

-jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy):

...... nie doĘczy......

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

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

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

2. W spółdzielniach:

... nie dotyczy.....

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

.. nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

. nie dotycqy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

. nie dotyczy

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

nie dotyczy

3 . W fu ndacj ach prowad zący ch działalno śó go spo darczą

nie dotycąy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyc4y

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

nie doĘczy




