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ośwIADCzENIE MAJĄTKoWE

tłłt , kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

esebą prtwną ernz eseb, wyd*jĘeej dee_yrje administraeyjne rv imieniu rr,ójt*+

Józefów........., dnia ........ 3 1 .0 1 . 20|9........ r.
(miejscowość)

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupelnego wypełnienia każdej z rubryk
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prąypadku zastosowanian
naleĘ wpisać "nie dotycry'l.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność

"ł poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńską współnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

S.Oświadczenie maj ątkowe obejmuj e również wierzytelności 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
J4nŁej podpisany(a), ..........................Kazimielz Marek Wancisiewicz.............

(imiona i nazwisko oruznanrłisko rodowe)

urodzony(a)

....Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie * kierownik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

poząoznaniusięzprzepisamiustawy zdńa21 sierpnia 1997 r. oograniczeniuprowadzenia
działalności gospodarczE przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.

1393) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 t. poz.
1875), zgodnie z art. ż4h tej ustawyoświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasaby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: ....43000 zł ( majątek odrębny) ............

- środki pieniężne zgramadzone w walucie obcej: nie do§czy

- papiery wartościowę: nie dotyczy................

na kwotę:

il.
1. Dom o powierzchni: ..,...95.....tł,o wartości:200000 Ęrtuł prawny: własność (majątek
odrębny
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2. Mieszkanie o powierzchni: .nie doĘcry m2, o wartości: .............. qćuł pra\ilny: ....

3, Gospodarstwo rolne: nie doĘcry
rodzaj gospodarstwa: ........... powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘp prz,ychód i dochód w wysokości:

4. Inne nięruchomości:
"ł powierzchnia: budynek gospodarczry ż5 mz,.działka siedliskowa 1000 m2

o wartości: 30000 zU2400a zł
tytuł prawny: ....własność (majątek odrębny)
nI.

:::: :::," 
* 

: ::,:::: ::::::",:i;#§:f :: :: l::::: : :-:::" :::: T
udziały te stanowią pakiet większy niż IaYo udziałów w spółce:

Ztega tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ńiegłym dochód w wysokości:

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcii:

nie do§czy
akc.ie te stanowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

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

Y.
Nńyłem(am) (nabył mój mńżonek, z vryłąezeńem mienia przanależnego do jego majątku

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

terytorialnego, ich rwiryków, komunalnej osoby prawnej lub nviązku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i
datę nabycią od kogo: ............nie doĘcry.....

1. Prowadzę działalność gospodarcz{ @aleiry podaó formę prawną i przedmiot działalności):
vI.



* osobiście

- wspólnie z inrrymi osobami

"9

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

2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa]ności (naleźy podać forrnę prawną i przedmiot działalności):

...........,.....nie doĘczy.

- osobiście

- wspólnie z irrnymi osobami

Ztego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vll.
l. W spółkach handlowych (.nazwa, siedziba spółki):

.....nie do§czy...,.
* jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzarczej (odkiedy):

* jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztega tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ńiegłym dochód w wysokości:

2. W społdzielniach:

.....,..........nie do§czy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

*jestem członkięm rady nadzorczej3 1od kiedy):

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

3. W funclacjach prowadzących dziŃalność gospodarczą:

..........nie dotycry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):




