
Urząd Miejski w Józofowie / Gmilla
' _|ózefów

trl. Kościtrszki 3? , _23,4ĘJozefów
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organizacyjnej gminy,

Iózefów, dnia25 maja2020 r.

(miejscowośó)

Uwaga:

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

Z.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduj?i w konkretnym przypadku zastosowania,

nalteĘ wpisać "nie doĘczy".
3.Qsoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynaleŻnoŚĆ

"p po§zczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku

odrębnego i majątku objętego małżeńską w§pólnością majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju iza granicą.

S.Qświadczenie maj ątkowe obej muj e 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

f olożenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja,niZej podpisany(a)

Iwona Bogusława Zając Oszczyna,

(imiona i nazwisko otaznazwisko rodowe)

urodzony(a) 23 sierpnia 1982 t. w Józefowie

Dyrektor Gminnego Klubu Dziecięcego Kajtek w Józefowie,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapołnarliu się zprzepisarti ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzęńa

działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.

1393) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2017 r. poz.

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

małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: nie dotyczy,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę:

il.
1. Dom o powierzchni: nie doĘczy m-J, o wartości: ................ Ętuł prawny]

lllliilffiffill
ośwrłncznNlE MAJĄTKowE ( .Ęr*.

rr,ójte, zesĘpq, u,óita, sekretarzą gmin},, skarbnika gmin),, kierownika



2. Mięszkanie o powierzchni: nie doĘczy m2, o wartości: .............. tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .............

o wartości:

rcdzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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

"":i""""""
4. Innę nieruchomości: nie doĘczy
powierzchnia:

o wańości:

Ętuł prawny:

ilI.
Posiadam udzińy w spółkach handlowych-naleĘ podać licńę i emitenta udziałów:

nie doĘczy

udzińy te stanowią pakiet większy niżIOoń udziałów w spółce:

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych_naleĘ podaó licńę i emitenta akcji:

nie do§czy

akcje te stanowią pakiet większy niż l|Yo akcji w spółce:

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



V.
Nabyłem(am) (nabył mój mŃżonek, z wyłączeniem mienia prrynaIeźmego do jego majątku

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

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, które podle gało ńyciu w drodze ptzetatgu - naleĘ podaó opis mienia i

datę nabycia, od kogo: nie do§czy

vI.
1. prowadzę dzińalność gospodarcz{ (naleiry podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

Iwona Zająó-Pracownia Bogusza, wyrób ceramiki( zawieszona)- ryczń,jednoosobowa
działalnośó

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ZtegoĘtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm ptzychód i dochód w wysokości:0 ń. l0ń.

2. Zaruądzandziałalnością gospodarcząIńjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

vII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siędziba spółki):

nie dotyczy

- jestem członkięm zaruądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem raĘ nadzorczej3 (od kiedy);

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzących działaInośó gospodarczą: nie doĘczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIII.
Inne dochody osiąganę z W:olŁu zńrudnienia lub innej dziŃalności zarobkowej

podaniem kwot uzyskiwanych z kuZdego tytułu: 11 200,00 ń. zatrudnienie na

opiekunka w Gminnym Klubie Dziecięcym,,Kaj tek"

lń zajęć, z
stanowisku

Ix.
Składniki mienia ruchomego

mechaniczny ch naleĘ podać

200I

o wartości powyzej

markę, model i rok
10 000 zŁoĘch (w przypadku pojazdów

prodŃcji): VOLKSAWAGEN Sharan,




