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ośwrłoczENln MAJĄTKowE P" tr Ądducao,^ .
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowniku;"aoo.foĘ

organizaryjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Józefów, dnia 18.04.2019 r.

Uwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Z.JeżeI.i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
naleĘ wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza 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.

CZĘŚC 
^']a'nizel'|,::':i:.'|i]:, 

Edyta zo.-1aNieśpiał,Kolasińska
(imiona i nazwisko oraz nazrł,isko roclowe)

uroclzony(a) ..10 stycznia 1968 r. ..........w ......,Iózefowie....,.,....
zatrudniona w Szkole Podstawolvej im. Mieczysława Romanołvskiego lv

.Iózefowie na stanorł-isku dyrektora szkoh

1-i.j."" zatrrrclnienia, stanowisko lub firnkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności _rrospodarczej przez osoby pełniące 1Lrnkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz,.

1393) oraz ustaw.v z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zż017 r. po,z.

1875), zgodnie z art. 21h te-i ustawyośw-iadczam. ze posiadam w,chodzące w skład
małZeńskiej w,spólności rnajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone lł, w,alucie polski ej : .....,...,...,..

.. .. .,nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

....... nie doĘczy

papicrv wartościor.ve: .............. nie dotyczy .....,...... na

kwotę: nie dotyczy

a



II.

1. Dom o powierzchni: ,....... 200..., m2, o wat1o sci: , 250 ryś... tytl-rł prawny: ..współwłusność

2. Mieszkanie o powierzchni: . nie rloĘczy..fr2, o rł,artości: .. nie doĘczl.. tytuł pfawny: ....

nie dotyczy ..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw-a: ,.................. nie dotyczy powierzchnia: ....,. nie dotyczy ...

o wafiości: ...... nie dotyczy

rodzą zabudorły: ....... nie dotyczy

t,vtuł prar,vny: .,.,.,......,. nie doĘczy
Ztego tytułrr osiągnąłern(ęłam) w roku trbiegłyrn przychód i dochód rv wysokości:

nie doĘczy
4. Inne nieruchomości:

'i! powierzchnia: ............. .,..........działki o powierzchni: 1056mkw., 739 mkw., 956 mkw.

[il.
Posiadam udziały lv spółkach handlowych- należy podaó ltczbę i emitenta udziałów:

nie doĘczy

udziały te stanowią pakiet rł,iększ.v niż I0oń udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego t,vtułu osiągnąłem(ęłam) rł, Ioku r-rbiegłym dochócl 1," w,ysokości:

t;., 
nie dotYcz'Y

Posiadam akcje w spółkach handlow_vch należy podać liczbę i ernitenta akcji:

........ nie dotyczy

akcie te stanowią pakiet większy nlż I)Yo akcji w

.,....... nie dotyczy

spółce:

Z tcgo t,vtułu osiągnąłem(ęłam) w roku r-rbiegłyrn dochcid lv w1,,sokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył rnój rnałżonek. z wyłączeniem mienia
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państrł,owej osoby
terytorialnego, iclr związków, komr-rnalnej osoby prawnej

przynaleznego do jego majątktl
prawnej. jednostek samorządu
lub związku metropolitalnego



następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalez_v podać opis nlienia i
datę nabycia, od kogo: ......... nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę clziałalność gospodarczą2 (należy poclać fornę prawną i przedmiot clziałalności):

. nie dotyczy

osobiście ......... nie dotvcz.v

rvspólnie z ilrnyrni osobami .... nie dotyczy

Z tego tvtułu osiągnąłem(ęłam) w roku Lrbiegł1,,m przychód i dochod lv wl,sokości: ...,.,........
nie dotycz;

ż. 7,arząclzam działalnością gospodarczą lub.|estern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiei
działalności (nalez.v podać fbrnrę prawną i przedmiot działaLności):

nie dotycz_y

osobiście nie doĘczy

w,spólnic z innymi osobami nie dotyczy

/, tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł,vm doclród w wysokości:

nie dotyczy

VII.
1. W społkach handlou,ych (nazwa, siedziba społki):

..,.. nie doĘczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):

j;.;; ;;,;;;; ;;;; ;;; .;,ł{r'i!?ł,I]
..... nie dotyczy

iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

, ;.;; ;..u" 
"., u*,u,.*t-i"-l * .'., fi ,.'Jr,fli;. ;; ; ; ;;;;;;; ;,

nie doĘcz,y

2. \Ą spóldziclniach:

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

-jestem członkiem z,arządu (od kiedy):

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

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

- jestem członkiem komisji rewiz_vjnej (od kiedy):

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

Z tego tytułLr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr dochód w wysokości:

nie dotyczy

jestem członkiem zarząclu (od kiedy):

. nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kied5r):

- j ;,;; ;;,""i,"- i"il ; ..;;; ;,i'łlił ?,r;;,
,....nie dotyczy

Z tego t_vtułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym dochod w lvysokości:

.......,..nie dotyczy

vIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inrrej działalności zarobkorł,ej lub za.jęc, z
podaniem krł,ot uzyskirvanych z każdego tytułu:

..... z tytułrr zatrudnienia dochód - 87 l41,32zł. .., małzonek I6 483,78zł.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o watlości powyzej 10 000 złotych (w prz,vpadkrr pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, modei i rok produkcji):

...HOI\:DA JAZZ 2006r. - współwłasność ,.....,....,.

x.
Zobowiązania pienięzne o wafiości
pozyczki oraz warllnki, na jakich
zdarzeniem, lv jakiej wy,sokości) :

.,,,..kredyt hipoteczny na remont budynku mieszkalnego w PKO Bank Polski w wysokości

por.vyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kred_vty i

został,v udzielone (wobec kogo. w zrviązku z jakim

80 000,00zł .. przynależność majqtkowa do majqtku wspólnego małżonków




