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Józefów, dnia 25 maja 2020 r.
(miejscowość)

Uwaga:

l,.Osoba składająca oświhdczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, sthrannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Z.Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
naleĘ wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczx majątku w kraju i za granicą.
S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, niżej podpisany(a), Beata Anna Zasko Stachula,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 07.09. 1967 r, w Zwierzyńcu

Miejski Ośrodek Kultury w Jozefowie
dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanorvisko iub f1-1nkcja)

po zapoznarriu się z przepisanri ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z ż0l7 r. poz.
1393) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminn_vm (Dz. U. z2017 r, poz.
1875), zgodnie z al1. 24h tej ustawy ośrviadczam, że pclsiadam wchodzące w skład
małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w rł,alucie polskiej: nie dotyczy ...............

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy .. .... ...

- papiery wartościorve: nie dotyczy.............. ........ na krvotę:
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II.

l, Dom o powierzchni: 169 m2, o wartości: 300000,00zł. tytuł prawny: rvspółwłasność
, 2. Mieszkanie o powierzchni:72 m2, o wartości: 50000,00zł, tytuł prawny: |/z czQść

współwłasności

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstr,va: ogólnotowarolve, po1.1,ierzchnia: 1,03 ha

o wartości: 15000,00 zł.

rodza1 zabudowy : nie dotyczy

tytuł prawny: własnośc

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: 0,00zł.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka częścior,vo zabudor.vana o por,vierzclrni 2830 m'
o wańości: 30000,00 zł.

tytuł prawny: współwłasność

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałór,v:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet rł,iększy niz 10oń udziałow w, społce:

rrie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod rv rłysokości:
nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i ęrnitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niZ I0oń akcji w społce:

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód lv w_vsokości: nie dotyczy
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączerriem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państlł,a, innej państwowej osoby prarvnej, jecinostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalne.j osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu lv drodze przetargu - na\eży podac opis mienia i
datę nabycia. od kogo: nie dotyczy



vI.
1. Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (na|eżv podać formę prawną i przednriot działalności):

- nie dotyczy

-osobiście nie dotyczy

- lvspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i docłrod w wl,sokości:
nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobanri nie clotyczy

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

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

* jestem członkiem komisji rerł,izyjnej (od kiedy): nie dotycz1,

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

2. W spółdzielniach:nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doty,czy

- jestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego t_vtrrłu osiągnąłem(ęłarn) rv roku ubiegłym dochod rv wysokości: nie dotycz.v



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

* jestem członkiem zatządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człorrkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rł, w),sokości: nie dotyczy

viIt.
Inne dochody osiągarre z tytułtr zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lrrb zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: zatrudnienie lł,Miejskim Ośrodku Kultury -

72458,a5 zł. : współwłasnośc
Ix.
Składniki mienia ruchomego o warlości powyzej 10 000 złotl,ch (rł,przypaclku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, nrodel i rok produkcji.,l:

samochód osobowy Volkswagen Passat 2003 r. - własność

x.
Zobowtązania pieniężne o r.vatlości por.łyzej 10 000 złotych, lv tym zaciągnięte kredyty i

poĘczkt oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w, związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wl,sokości): Kredyt Na Miarę w Raiffeisen Polbank zaciągnięty w
pażdziernlku2017 r. na prace wykończeniowe domu, w kwocie 40000,00 zł. na 48 miesięcy,
pozostało do spłaty: 19000,00 zł. - współwłasnośc




