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Jozefów, dnta 7'7 kwietnia 2019 r,

Uwaga:

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

Z.JeżeI.i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać "nie doĘczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy 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 do§czące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja,ntżejpodpisany, RYSZARD OSTASZ,

(imiona i nazwisko oraznazwtsko rodowe)

urodzony: 14 LISTOPADA 1960 r. w.rÓZnrOWIE,
URZĄD MIEJSKI W JÓZEFOWIE, ul. KoŚCIUSZKI37, ZASTĘPCA
BURMISTRZA JOZEFOWA

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przep|sami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2017 I. poz.1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U, z2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzągę w skład małzeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskiej: 50 000,00 zł.MAŁŻEŃSra
WSPOLNOSC MAJĄTKOWA,

- środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej: NIE DOTYCZY,
- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY,
- na kwotę: NIE DOTYCZY.

sebąp je
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il.
1.2 domy o powierzchni: 150 m2, o wartości: 130TYS ZŁ,tl,tułprawny: WŁASNOSC -

MAŁZEŃSKA WSPOLNOSC MA.rĄTKOWA.
2, Mieszkanie o powierzclrni:NIE DOTYCZY m)^ o rł,artości:NIE DOTYCZY tytuł prawny:

NIE DOTYCZY.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: ROLNE, powierzclrnia: GRL]N-IY ORNE 3.69 ha. LAS 1,5 ha,

ŁĄKA - 1,59lra

o wartości: 20 TYŚ" ZŁ"
rodzaj zabudowy: BUDYNEK GOSPODARCZY, SI-ODOŁA,
tytuł prawny: WŁASNOSC-MAŁZENSKA WSPOLNOTA MA.rĄTKOWA.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód lv rłysokości l TYS. Zł,. : i dochod w
wysokości 1 TYS. ZŁ.
4. lnne nieruchomości:
powierzchlria: NIE DOTYCZY,
o wartości: NIE DOTYCZY.
tytuł prawny: NIE DOTYCZY.
III"

Posiadarrr udziały w spółkaclr lrandlowych, należr, podac liczbę i emitenta udziałow:

NIE DOTYCZY,
udziały te stanowią pakiet większy niZ I0oń r,rdziałór,v r,v społce:

NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod rł,rłysokości:

NIE DOTYCZY.
Iv.
Posiadam akcje w spółkaclr handlowych - nalezy poclać liczbę i emitenta akcii:

NIE DOTYCZY,
akcje te stanowią pakiei większy niż 10o^ akcji u, spółce: NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągrrąłem w roku ubiegłym dochod w, wl,sokości: NIE DOTYCZY"
V.
Nabyłem (nabył moi małzonek. z wyłączcnicnl lnictlia prz-ynaleznego do jego rnajątku

odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwolve,j clsoby prawne.i. .jednostek sarnorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osobv prarł,ne.i lub związku metropolitalnego

następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należ1, podać opis mienia i

datę nabycia" od kogo: NIE DOTYCZY.

vI.
1, Prowadzę działalność gospodarcząz (,na|eż..v podirc lbrrlrę pra\Ą/ną iprzedrniot działalności):

NII] DOTYCZY.

- osobiście NIE DOTYCZY.



wspólnie z innymi osobanri NlE DO'|YCZY.
Ztego tytułu osiągnąiem w roku r,rbiegłyrn przl,chod i dochód w wysokości: NIE
DoTYCZY,
2. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub.iestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy,podać fbrmę plawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY.

- osobiście: NIE DOTYCZ,Y.

- wspolnie z innytlli osobami: NIE DOI'YCZ,Y.
Ztego tytułr-r osiągnąłem rł,roku ubiegłym dochód w w.ysokclści: NIE DOTYCZY.

VTI.

tr. W społkaclr handlowych (nazwa. sieclziba społki): NIE DOTYCZY.
- jestem członkierr-r zarząd:.:t (od kied"v): NlI] DOTYCZY.
- jestem członkiell riici1"nadzorcze.j (ocl liiecly): NII] DOTYCZY.
- jesterrr członkienl kornis.ji rewizyjrrej (od kiecly): NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: NIE DOTYCZY,
2" W spółdzielniaclr: NIE DOTYCZY,
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY 

^

-.iestern członkiem rady nadzorcze.j:] (oc1 kiedy): NIE DOTYCZY.
-iestem członkien-r konis.ii .ę1l,i7yjrrc-j (ocl kiedy,): NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągnąłern tł, roku urbiegłyll cloclrod w wysokości: NIE DOTYCZY.
3, W fundacjaclr prowaclzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY.
-.jestem członkierrr zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY.
-iestern członkiem rady nadzorcze.j (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem członkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy): NIE DOTYCZY "

Z tego tytułu osiągnąłcnl w roku r-rbiegł,vnl clochod w wlsokości: NIE DOTYCZY.

VIII.
lnrre dochody osiągarre z tytułu zatrttdllienia lub ilmej działalności zarobkowe.j lub zajęć, z
podaniem kwot lrz1,,skiwanych z kazclego tytr-rłu: DOCHOD ZTYTIJł,U ZATI{UDNIENIA W
IJRZĘDZIF, MII].ISKIM W .IOZEFOWIIr 1l5 954.40 Zł,, DOCHOD Z TYT'LIŁLr
ZA]'RIjDNIENIA W GMINNYM ZLISPOLE ADMINISTRACYJNYM SZKOŁ W
.IoZEFoWlE 2 ,199.6() Z,ł, MAŁZEŃSKA WSPoLNoSC MA.IATKOWA.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadkr_r pojazdów
nrechanicznych nalezy podać markę. nrodel i rok produkc.ii): SAMOCHOD TOYOTA RAV-
4 zż010 r. - MAŁZEŃSKA WSPol,NoSC] MAJĄTKOWA.
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