
UĘąd Migjski W Jól€fowle / Gmina

ul. n"u",r".l,Ti',U#.46o Józefów

l l lltl l fi lliTlfffiłflłłitliii llll l n
ośwmncznmn NiAJĄTKowE

wĘtą zastępey wójtłi sekrettrza gnnrny; s|rarbnr|rn głnłnyo kierorrnika jednostki
organizacyjnej gminy,

.....Józefow dnia .......06.03.2020..... r.
(miejscowośó)

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąn starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
2.łeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należ,y wpisać 'lnie dotyczry".

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodótv i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.

ó.\il części A oświadczenia zawańe są informacje jawneo w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie otaz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,ńZej podpisany(a), ...........Kazimierz Marek Wancisiewicz.............,

(imiona i nazwisko araznanlłisko rodowe)

urodzony(a) ......17.0?.1955 w Józefowie...

...Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie - kierownik............
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoananiu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczĄ ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z \afi r. poz.
1393) oraz ustalyy z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirrnym (Dz. U. z 20t7 r. poz.

1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
* środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:42000 zł (malżeńska wspólność
majątkawa}.
* środki pienięźne zętłmńzane w walucie obcej: nie doĘcz,y

- papiery wartościowe: nie do§cz,y na kwotę:

1. Dom o powierzchni:9S m2, o wartości:200000.tytuł prawny: własność (majątek odrębny)
2, Mieszkanie o powierzchni: .nie dofyczy m2, o wartości: .............. §ńuł prawliy:

3. Gospodarstwo rolne: nie doĘczy
rcdzaj gospodarstwa: ................., powierzchnia: ......... ..o wartości: ....



rtldzaj zabutitlwy: .........tyiuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłant) w roku ubieg§m przychód i dochód w wysokości: .......,........

4. Innę nieruchomości:

powierzchnia: budynek gosporlarczy 25 mżo działka siedliskowa 1000 mż.,.....,.....

o warlości: 30000 zU24000 z|

tytuł prawny: własność ( majątek odrębny)
tIt.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

....nie do§czy......
udziaĘ te starrowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegł_vm dochod w wysokości: .............

IV.
Posiadanr akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
gk,aie te ctłnnr,viq nrrLie1 rxiiclłczrr ni,ż lOo/^ alrcii rv cnółce,',Yi'*...-..J','".

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłffi) w roku ubiegĘm dochocl w wvsokości: ......^............

V.
ł\I^L.,1^*/^.-\ /.-^L..l *:: *^l,ł^..^l, -..^,l^.,-^_:^* *:^^:^ ^_-.,^^l^;_^-^ l^ i,...^._^l^il,.,L\d[J_vlUIlt\dffi,, lrltd(r}l ltlu_l łllćllZUllgl\. Z W) lqLZęlllglll Ill1llllćt vrLJlrąlęz,lltrsU uU J§BU lll4J4(l\u

ndrehlreon\ nd sknrhrl pnństwa innei nnństwnwei nsnhv nrnwnei ierlnnstek sanrnrzadll",""J r,*""-J, J-.-"**,-,- "*",-,",-?-..

terytorialnego, ich związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
ną.,l-n,riąna *i.,-io lrtń"^ _^r,llorroJ^ -rh*r^ir, ,r, ArnA-o ńF7Alqrllll 

- 
nłlpźr nrrr-ląń ,r^i" ,r.i-.io ili(.JrYPqJę!l ,ltl!!r!!. rt.Ur! yvul§b*rv LU) !tu vr ur

datę nabycia. od kogo: ......nie do§czy......
VI.
l D_^,,,.,l-^ J-:^r^l_^x:,,^^^^l^-^-^2 t^^l^:,, ^^,ł^.ł f,--*^ l ^--,^l*i^r,].,:^l^l^^x^i\.l, l 1U}łaLlZ.9 uz-lćrlalllL-rJl śLl5pU\JallZq \lląllZJ PLruaL lUllrlY Pl4Wtlę l PlZL\lllllUt LlzlćllałllILrJllr.

nio rłnf.rnz.,

-'."*;;;,; 

""""rrr!vUrJtŁJ

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułrr osiągrrąłenr(ęłałĘ) w roku ńiegłyirr p-rzyclród i dochód w wysokości: ....,........

2. 7,arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikienr takiej

działalności (naieży podać formę prawną i przecimiclt działalności): ......nie dotycry.....

- osobiście
* wspólnie z innymi osobami.,..

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłanł) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,....,,........

vII.
l. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...........nie doĘczy..,..,....
*iestem członkięm zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłałn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............,.

2. W spółdzielniaclr:.. ....,...nie do§czy.,.,,...
* jestem członkiem zarządu (od kiedy):




