
Urząd Miejski w Józefowie / Gmina
Józefów

ul. Kościuszki 37 ,23.460 Józefów
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organizacyjnej gminy,

Józefów, dnia 29lrwietnia 2019 r.

(miejscowośó)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują;w konkretnym prrypadku zastosowania,

należy wpisać "nie doĘcry".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okreŚliĆ PrrynaleŻnoŚĆ

poszczególnych składników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku

odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową,

4. oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje

niejawne doĘczące adresu zamieszkania skNadającego oŚwiadczenie oraz miejsca

polożenia nieruchomości.

Ja,nizej podpisany(a), ...........................Renata Teresa Bednarcryk ^ Kleban...!..................,

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ..............01 marca 1973 r. w ......Józefowie

Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Józefowie
kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się zprzepisarti ustawy z dńa21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu Prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2017 r. Poz.

1393) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 T. Poz.

1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..............56 000,00 zł

CZĘŚC A

oŚwrłucznNlE MAJĄTKowE

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....nie doĘcry
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- papiery wartościowe: ............nie dotycry

;i: 
na kwotę: nie dotycry

1. Dom o powierzchni: ...89 h2, o wartości: ...25.900 zł..1q.lilńprawny: ..współwłasnoŚĆ %

części - majątek odrębny...

2. Mieszkanie o powierzchni:..nie dotycT!..ffiŻ,o wartości: ..nie dotycry.... tytuł prawny:

.nie dotyczy.....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....rolne... ......1..: powierzchnia: ....2108 ha.............

o wartości: .........6 000o00 z\ ..............

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze drewniano - murowane............

Ęrtuł prawny: ....współwlasność |a część - majątek odrębny.

Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: .....0,00 zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ....nie dotycry

o wartości: nie doĘcry
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udzińy te stanowią pakiet większy niżlOYo udziałów w spółce:

nie dotycry

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

;. 
nie dotycry
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akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce:

nie dotycry

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........,. nie dotyczy



v.
Nńyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku

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

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargl - należy podaó opis mienia

i datę nabycia, od kogo: nie dotycry
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- osobiście nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami nie doĘcry

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

nie dotycry
2. Zaruądzamdziałalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naIeży podaó formę prawną i przedmiot działalności):

... nie dotyczy....

- osobiście ...... nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami .... nie dotycry.....

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

nie dotycry
vII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki):

...... nie dotycry...,

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

...... nie doĘcry....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

....... nie doĘczy....

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

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

...... nie do§czy....



2. W spółdzielniach:

...... nie doĘczy.....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

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

-jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedfl):

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

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

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

3. W fundacjach prowadzących dzińalność gospodarczą:

nie dotyczy

- j estem członkiem zarządu (od kiedy) :

nie dotyczy

-jestem członkiem tńy nadzorczej (od kiedy):

nie dotycry

-jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

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

nie do§cry

vIII.
Inne dochody osiągane z §tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego tytułu:

Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 52 947,76 zN ..............

Działalność wykonywana osobiście(umowa zlecenia): 4 800100 zł..............

Prrychód mężaz tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:32 220,00 zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

Audi A4 Avant kombi, 2008r - współwłaściciel




