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RADA MIEJSKA W JÓZEFOWIE

Załągtiki do roryrądzenia Pręaęsa Rady Minis|rów
z dnia26 lłdegp 2003 r,

ZaĘczniknr 12}

MA,ĄTKoWE

J"eń Hajduk

{miejscowość}

Uunga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starann€o i zupelnego wypelnienia

każdei r rubryk
2. Jeżell poszczególne rubryki nle znajdują w konkre&yn pęypadku zastosounnia, należy wpisać ,,nie dowczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić. przynależność poszczególnych składnlków

maJątkowycĘ dońodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkouą.

4. Oświadczenle o stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granią.
5. Oświadczenie o stanie majątkotłrym obejmuje również wierzytelności pieniężrre. '
6. W części A oświadcrenia zawańe są informacje iawną w częśd B zaś informacje nlejawne doĘczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca poloźenia nieruńorności.

czĘŚĆ A ,Ą i\ \
Ja, niżej podpisany(a) , . ,M{|b,,,xł.....*B.§.ł;.O..{*}-..,.,....Ł ,..C.*..,,l*l*.....,:P.*,irl*..ę.V_l.,...,

urodzony(a) ...."]..ł....*"::i.....lin.Łł;:::::.'.:.'.::::.:::::::::::]... *.....:1.v}y.Ę.:s].!,J*;..!_*i*...

radnego gminy

(miejsce zatrudnienia,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
por. 1875}, zgodnie z ań. 24h tei ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład malżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowĘce mój majątek odrębny:

l.

-:*:::::::"t

- papiery wartościowe:

na lwotę:

2^l 7,ę, nnianąwprowadzoną przez § | pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czenłca 20'l 7 r. zmieniającego ro?porzą_
dzenie w sprawie określęnia wzorów formularry oświadczeń mąją&owych radnego grruny, wóją za§tępcy wóją sekretarza gminy,
skańnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zanądzającej i członka organu zarząóząjącego gminną osoĘ
pĘtwĘ oraz osoby wydającej decpje administmcyjne w irnieniu wójta @z. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem l lipca
2017 r.
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Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej;
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ll.
1, Dom o powierzch nir.....lhQ..ł..F..... m2, owańości:,,......,..

tyt ut p rawn p .........,... /tO §. p.Q.f"..Ą"ł5..*R_g..h#. §. C..........
2. Mieszkanie o powienchni: ..*ffi.. m2, o wartości: .....-

..l.;.*,..C,łc_L)..,:.........,}"...............

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospoda rstwa : .....;.i;;=:= ..., powierzchnia: .,m.

Ąrt 8

udziałyĘstanowią pakietwiękry niżloYaudziałówwspólce: . . /łd€"...il,l{Q.Ęa,W.}.
""""Ll""",Y"""""

Ztego Ęfiułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....ffi

'rffi:::i.::-::::::., __:___:,:__:
lll.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

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

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
takie osoby naleźy podać liczbę i

lub pnedsiębiorców,
emitenta akcji:

, 
i::,:lT :::: : ]::::: :*: :::liru::r

akcje te stanowią pakiet większy niżL0% akcji w spólce:

Ztegotytuluosiągnąłem{ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:...ffi

podać liczbę i emitenta akcji: ...........

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

4.lnne nieruchomości:
powiezchnia:

o wartości:
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V.
Nabyłem(am) (nabyt mój matżonek, z wytączeniem mienia pnynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, 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:

, 
:,"-, ::: :::::::::: ::::::: :1 T ffii,J::ffi:

prawną i przedmiot działalności):

* osobiście

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pnychód i dochód wwysokości: ..ffiffi
2. Zanądzam działalnością gospodarczą lub

(należy podać formę prawną i przedmiot

- ncnhićnio ,fł,;t*.,

Ztego§1tułuosiągnąłem{ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości:..ffi

Vll.
W spółkach handlowych {nazwą siedzi ba spótki}: ........ PU*-J

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- il;;;i;;#; ;;il;;;;;ffi ł;J kil;i; .. . ]ffi .. Ji.ó.

Ztegot1ftuluosiągnątem{ęiam}wrokuubieglymdochodwwysokości;....ffi..

\rlll.
lnne dochody osią8ane z §fiułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub rajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych r każdego §ltułu: ..............,

t; - ąi-ć,v<tui.v,*
ł.......0l.r.(t #.).........^.,-..,.......al.i ęt.ę{.:)..... ....^

. .źp."]i*j;J- : ::Ęilł,.
z\

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,.......t-;/,rę:..
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- wspólnie z innymi osobami

takiej dzialalności

- wspólnie z innymi osobami



Dziennikustaw -6_ Poz.2020

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać marką model i rok produkcji): ...,.........,..

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogą w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
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