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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Z.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku
zastosowania, naleĘ wpisać "nie do§cry".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
S.Oświadczenie maj ątkowe obej muj 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
J a, niżej podpisany( a), Zbigniew Popik,

(imiona i nazwisko oraztazwisko rodowe)

urodzony 28 sĘcznia 1953 r, w Józefowie,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie - kięrownik.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dziŃalności gospodarczĄ pTzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz,
U. z2al7 t. poz. 1393) oraz ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z2017 r. poz. LB75), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

20.000 złoĘch
* środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy.
* papiery wartościowę: nie doĘczy, na kwotę - nie dotyczy,

n.
1. Dom o powierzchni: 144 m2, o wartości: 150.000 ńĘĄln prawny: współwłasność z
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żoną.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wartości: nie doĘczy, Ęrtuł prawny: nie
doĘcry.
3, Gospodarstwo rolne:
todzĄ gospodarstwa: nie doĘczy, powierzchnia: nię dotyczy, o wartości: nie dotyczy
rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Ztega §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm ptzychód i dochód w wysokości: nie
dotyczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 0,25 ha - działka opisana domem z punktu" 1"oświadczenia oraz
budynek gospodarczy o powierzclti72 m2 o wartości 15.000 zł. .

nI.
Posiadam udzińy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
- nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy ńż Ia% tdziŃów w spółce - nie dotyczy.

Ztego §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy.
w.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie
dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż IaYo akcji w spółce: nie dotyczy.

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z v,l,łączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego, ich zwiry,ków, komunalnej osoby prawnej lub związku
metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu *
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.

vI.
1, Prowadzę działalność gospodarcz{ (na|eży podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie datyczy.

- osobiście nie do§czy,
* wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie
dotyczy.

ż. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę pra\Mną i przedmiot działalności): nie dotyczy.
* osobiście nie dotyczy.

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.

Ztego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie do§czy.
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lNiewłaściwe skreślió.
2Nie dotyczy dziŃalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie prodŃcji roślinnej i
zwierzęcej, w formie i zakresię gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rud nadzorczych spółdzielni mieszkanio!\Tch.
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