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OŚWIADCZE|{IE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki
organizacyinei gminy, osoby zurządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą

prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Józęfów, dnia 05.03.2019 r,

Uwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. ;

2.Jeżelii poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpi§ać 'lnie doĘczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską w§pólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

S.Oświadczenie maj ątkowe ob ej muj e również wierzytelności pieniężne.

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

położenia nieruchomości.

CZĘSC A
J a, niżej podpi s any( a), Marzena S tani sława Studnicka, B erdzik

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 06.05.1972 r. w Biłgoraju
zatrudniona w Środowiskow)rm Domu samopomocy w Józefowie ul. czesława Mużacza

,,Selima" 1- Dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2017 r. poz, 1393)

oraz ustawy z dnia 8 marca T990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2017 r. poz. 1875),

zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzącę w sl<ład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
* papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy



il.
1. Dom o powierzchni:

mójątkowa

2O0 m2, o wartości: 250 000 zł. tydń prawny: mńżehska wspólność

2. Mieszkanie o powierzchni,.

3. Gospodarstwo rolne:

r odzaj gospodarstwa: rolne,

o wartości: 60 000 zł

nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy tynń prawny: nie dotyczy

powierzchnia: 3,I07 ftzyczne

rodzajzabudowy: grunt rolny zabudowany, dom o powierzchni200 mŻ

tytuł prawny: mńżehska wspólność majątkowa

Ztegotyfufu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód w wysokości: - 4830,32 zł, dochód -
3330,00 zł
4, Inne nieruchomości:

"g powierzchnia: nie doĘczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

ilI.
posiadam udzińyw społkach handlowych- należy podać Ltczbę i emitenta ldzińów:

nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż I0ońudziŃÓw w spółce: nie dotYczY

Ztegotyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotYczY

Iv.
posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó \iczbę i emitenta akcji: nie dotYczY

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: nie dotyczY Z tego tYtułu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku

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

terytorialnego, ich zwtązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metroPolitalnego

następujące mienie, które podle gało zbyciu w drodze przetarga - należy podaĆ oPis mienia i

datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1. prowadz ę dzińalnośó gospodarcząz (na|eży podać formę prawllą i przedmiot działalnoŚci):

nie dotyczy- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innyrrri osobami nie dotyczy

Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochod w wysokoŚci: nie dotYczY

ż. Zarządzarn dzińa|noścrą gospodarcząIlbjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dzińaIności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

nie dotyczy- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innyni osobami nie dotyczy

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotYczY

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
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1Niewłaściwe skreślić.
2Nie dotycz y dzińa|ności wytwór czejwrolnictwie w zakresie produkcji roślinnej tzvłteruęcej'

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

3 Ni e dotycz y rad nadzor czy ch spółdzielni mi e szkaniowych.
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