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Uwaga:

l-.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego vrypełnienia kazdej z rubryk.
2.Jeżeh poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao
naleĘ wpisać "nie doĘcry'l.
3.Osoba składaiąea ośrviadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego ma}żeńsĘ wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
S-Oświndczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.\il części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A
I ą ńżej podpisany(a), Beata Anna Zaśko Stachula,

(imiona i nazwisko oraznazńsko rodowe)

urodzony(a) 07.09. 1967 t. w Zvńerzyńcu

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
dyrektor

(miejsce zatrudnięnią stanowisko lub fiłd<cja)
po zapoananiu się z przepisami ustawy z dńa21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne @z, U. z 20t7 t. poz.
1393) oraz ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o samoruądzie gminnym (Dz. U. z 2a17 L poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej u§tawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

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



il.
1. Dom o powierzchni: 169 tlł, o wartości: 300000,00ń.tyhńprawrry: współwłasność

- 2. Mieszkanie o powierzchń:72 m2, o wartości: 50000,00zł. tytuł prawny: % część
wspóhvłasności

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: ogólnotowarowe, powierzchnia: 1,03 ha
o wartości: 15000,00 zł.

tytuł prawny: własność
Z tego qłufu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegĘłn przychód i dochód w wysokości: 0,00zł.
4.Inne nieruchomości;
powierzchnia: dzińkaczęściowo zabudowana o powierzchni 2830 m'
o wartości: 30000,00 zł.

tytuł prawny: współwłasność

ilI.
Posiadam udńńy w spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy ńż l}ońudziałów w spółce:
nie dotyczy

ztego q.fułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubieg}ym dochód w wysokości:
nie dotyczy
Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych * naleĘ podać liczĘ i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy ńż nYł akcji w spółce:
nie dotyczy

Ztego t]ń*u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
v.
NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mięnia prrynalezrrego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoruądu
terYtorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
nastęPujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezry podać opis mienia i
datę nabycią od kogo: nie dotyczy



yI.
1. Prowadzę działalność gospodarcz{ (naleĘ podać fonrrę prawną i przedmiot działalności):

" nie dotyczy
*osobiście nie doĘczy

"9

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego §fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie doĘczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielęm, peŁromocnikiem takiej
działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

Ztego Ęrtułu osi€nąłem(ęłarn) w roku ubieg}ym dochód w wysokości: nie dotyczy

vIL
1. S/ spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Ztego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegŁym dochód w wysokości: nie doĘczy

2. W spółdzielniach:nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
l

Ztego Ęńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

YilI.
Innę dochody osiągane z §rtufu zatrudnienia lub innej działa]ności zarobkowej lllb zajęć, z
podaniem kwot uryskiwanych zkużdego t5.tufu: zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury -

65534,64 ń., zasiłek zubezpieczęńa społecznego - 856,72 ń., zĘt;'lłu zatrudnieniamęia -
26531,28 ń.
Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechaniczrrych naleĘ podać markę, mode1 i rok produkcji):

samochód osobowy Volkswagen Passat 2a03 t. - własność

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ńoĘrh, w Ęm zaciągnięte kredyty i
paĘczki oraz warunki, na jakieh zostały udzielone (wobec kogo, w zwią*u z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt Na Miarę w Raiffeisen Polbank na prace
wykończeniowe domu, w kwocie 40000,00 ń. na 48 miesięcy, pozostało do spłaty:

27000,00 zł. - współwłasność




