
ośwrłpczENlE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownila iednostki
organizacyinei gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

UEąd Miejski W Józofowio / Gmina
Józefów

ul. Kościuszki 37 ,23.460 Józefów
Józefów, dnia 25.05.ż020 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżel;i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać "nie dotvczy".

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

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również 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.

CZĘŚC A

J a, niżej podpi s any( a), Mar zena S tani sława Studnicka, B erdzik

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 06.05.19]2 r. w Biłgoraju

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie ul. CzesławaMużacza,,Selima" 1- Dyrektor

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się zptzeplsami ustawy z dnia 21 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 1 13,poz.7l5 i Nr 162,poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz,483,z2000 r. Nr 26, poz.

306 oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz- 984 i Nr 2I4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1,990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z200l r. Nr 142, poz. I59I oraz z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984,
Nr 153, poz.|27I iNr214, poz,1806),zgodniezart.24htej ustawyoświadczam,zeposiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

llllllll



I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę :nie dotyczy

il.

1. Dom o powierzchni: 200 ffi2, o waftości: 300000 złtytuł prawny: małzenska wspolność
majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchnl,. nie dotyczy, o waftości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 3,1 07 ftzyczne

o waftości: 60 000 zł

rodzaj zabudowy: grunt rolny zabudowany, dom o powierzchni 200 m 2 -z pkt 1

tytuł prawny: małzeńska wspólność majątkowa

Ztego tyfułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychod w wysokoścj:,23 789,64 zł.

dochód - 22289,64zł.

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie doty czy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

III.

Posiadam udztały w spółkach handlowych - należy podać ltczbę i emitenta udziałow: nie

dotyczy

udztały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałow w spółce: nic dotyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach lrandlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy



akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce: nie dotyczy

Z tegr: tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej rrastępujące mienie, ktore
podlcgało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:- nie
dotyczy

VI.

1, Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
rrie clotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspolnie z innyr-ni osobami nie dotyczy

Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: nie dotyczy

2. Zarz,ądzaln ciziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności) nie dotyczy

- osobiście nic dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osrągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

VII.

l. W spćlłkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkietn zarządl (od kiedy): nic dotyczy

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

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

Z tego tytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy



2. W społdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) nie dotyczy

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

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

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

3. w fundacjach prowadzących działalnośc gospodarcz ą., nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód 1,y 1ł,ysokości: nie dotycz,y

vIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej clziałalności zarobkowc1 lub zaJęc, 7,

podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

zatrudnienia w Srodowiskowyrr, Domu Samopomocy w Józefowie - 72 217,44 zł

Dleta za udzlał w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkolrolowyclr ił, .Iozefbwte _

1024,00 zł

z gospodarstwa rolnego przychód w wysokoścl: - ż3 789,64 zł. clochod - 22 289.64zł.-
małzeńska wspólność maj ątkowa.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wafiości powyze.j l0,000 złotych (w przypaclku pojazdorv
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji)

Samochód osobowy Skoda Rapid 1,6 TDI rok produk cji 2013, współwłasność z synem,

Samochod osobowy Skoda Octavia 1,6 TDI rok produkcji 2015, małzetiska wspolnośc
majątkowa,

Samochód osobowy Skoda Fabia 999,0O TSI rok produkcji 201], wspołwłasnośc z mBank,

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości
pożyczki oraz warunki, na jakich
zdarzeniem, w jakiej wysokości

powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim




