
Uwaga:

RAD^A. MIEJ§KA w JÓzEFoWlE o5rylADczENlE MAJĄTKoWE

radnego 8miny

Józefów,dnia 28.05.2aż0 r.
(miejscowość)

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia
każdej z rubryk,

2. Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy ułpisać jląĘ_slo,tyrry1,

3. Osoba składająca oświadczenie obowiąrana jest określić przynależność poszczególnych składników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i rnajątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadcaenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rólłnież wierzytelności pieniężne,
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘść A
Ja, niżej podpisany{a)" Łukasz Berdzik,

(imiona ! nazwisko oraz nazrvisko rodowe}

u rodzony{a} 23.1ł.X992 r. Tomaszóv,/ Lu belski
radny Rady Miejskiej w Józefowie,

imieisce złtrudnienia, stanovlisko lub f unkcjai

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy e dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn iDz. lJ. zZł17 r.
poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej
wspólności majątkowej łub stanowiące rnój rnajątek cdrębny:

l.

Zasoby pienięźne;

- śr,:dki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30 000 zł,
* środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,

- papiery waftościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy,

ll.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy rnŻ, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: . nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni; nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nte dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąiem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia nie dotyczy
o r,vartości; nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy,

ll l.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem grrrinnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziaty te stanowią pakiet większy niż la% udziałów w spółce nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam} rłr roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

2. Posiadam udziały w innvch spółkach handlowych '_ naiezy podać liczbę i ernitenta udziałów: nie dotyczy,



Z tego trltułu osiągnąłem{ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,

,r],oor,.or* 
akcje w spółkach handlowych z udzlałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w któr,lch uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż LO% akcji w społce: nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

7" posiaciam akcje w innych spółkach nanaiowycn _ naleźy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam}wrokuubiegłymdochódwwysokości:niedct'yczy

I"ovłe*("*) inabvł mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego mająti,:u odrębnego}

oci skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriainego, ich

związkÓw,komunalnejosobyprawnejlubzwiązkumetropolitalnegonastępującemienie,którepodlegało
zbyciu w clrodze przetargu _ naie:y podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy,

Vl.
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: nie dotyczy,

- osobiście: nie dotyczy,

- r^rspolnie z innymi osobami: nie dotyczy,

z tego tytutu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokaści: nie dotyczy,

2,zarządzamdziałalnością gospodarczą lublesłem przedstawicielem pełnornccnikiem takiej działalności

(nalely podać formę prawną i przedmiot działalności; nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy
_ wspólnie z innymi osobarni: nie dotyczy z tego tytułu osią8nąłem{ęłam} w roku ubiegłyrn dochód w

wysokr:ści: nie rlotyczy

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy,

- jestem członkiem zarlądu iod kiedy): nie dotyczy,

*i*rt"* członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: nie dotyczy,

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

Z tego tytułu osiągnąłem(iłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy,

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inne.i działalności zarobkowej iub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanyct.r i każdego tytułu: dieta radnego w wysokości 5 400 zł,

lłiad,.'iti 
mienia ruchomego o wartcści powyże.i 10 0c0 złotych tw przypadku pojazdow mechanicznych

należy podać rnarką, mode! i rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec

nie dotyczy -

10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oi,az

kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

,9




