
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radne8o 8miny

.|ózefów, dnia 19"04.2020 r.

imiejscowość)

Uwaga:
1" osoba składaiąca ośtuiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prałudą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ "nie

dotvczv",
3" osoba składaiąca oświadczenie obouliązarra jest okneślić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodóvg i zobo§riązań do majątku odrębnego i majątktl objętego małżeńską

wspól nością rnajątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obeirnuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacie iawne, w części B zaŚ informacje niejawne
dotyczące adresu zarnieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca położenia nieruchomoŚci.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany{a), JerzyStefan Hajduk, urodzony{a) 22.05.1958 r. w.lózefowie

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Działalność Gospodarcza- Zakład Szklarski, ul. Biłgorajska 5t,23-460 Józefów
Przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie,

{rniejsce zatrudnienia, sta nowisko lub f unkcja}

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarrrorządzie grninnym tDz. U, z2Ot7 r.

poz. t875|, zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadann wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowlące rnój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:
* środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 4B 000 zł. współwłasność małżeńska

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy
ll"
].. Dom o powierzchni: 160 m2, o ulartości: 600 O00 zł.

tytuł prawny: współwłasność małźeńska ....,.,,,.,

2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, m2, s wartości: nie dotyczy..,...,

tytuł prawny: nie dotyc7y,,.... ".... "..,.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunty orne i nieużytki , powierzchnia: 1,53 ha

o wartości: 2 aaa ń-
rodzaj zabudowy: nie datyczy
tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Ztego tytułu osiągnąłem{ęłam}w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 1000/400.

4, lnne nieruchomości:
powierzchnia: 1) budynek gospodarczy

2}działka budowlana 0,09 ha

o wartości: 1) 30 000 zł.

2| B 60a zł.

tytuł prawny: współwłasność małźeńska



Il l.
1. Posiadam udziały w spókach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: Nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż Ia% udziałów w spółce: nie dotr7czy

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłarn} rłr roku ubieglym dochód w wysokości: nie dotyczy

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowycil - nalezy podać |iczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem{ęłarn}w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać |iczbę i ernitenta akcji: Nie dotyczy

akcje te stanowią 1lakiet większy niżla% akcliw spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu csiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód rłl wysokości: nie dotyczy

2. Posiadarn akcje w innych spółkach handlowych - naieży podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągrrąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) {nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tefiorialnego, ich
związków, 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

vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Zakład szklarski

- osobiście: bez zatrudniania innych osób

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokośct:9734 zł. ryczałt
współwłasność małżeńska

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobaml: nie dotyczy

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy




