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Urząd Mielski w Józefowie / Gmina
Józefów

ul. Kościtlszki 37 ,23.460 Józefów
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oŚwnoczENlE MAJĄTKowE
rvój te, zestęp e}, rł,óJ t*, s elrreteł,za grnl n},; słęarbnikn gminy,

organrzacyJneJ gmrny,

esebą prtrvną eraz esob},łvydaiąeei deeyzje administraeyjne łv irrrieniu łvojtal
Józefów, dnia 30 kwietnia 2020 r,

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
2. Jeżelri poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,

naleĘ wpisać "nie doĘczy".
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 doĘczy majątku w kraju iza granicą,

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

położenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja,niżej podpisany(a), ..................,...,....Renata Teresa Bednarcryk Kleban.....

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) .......,,.....01 marca 1973 r. w ......Józefowie

.Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Józefowie
kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznarliu się zprzeplsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U, z 2017 r. poz.

1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z Ż0I7 t. poz.

1875), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład

małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ,.,..62 000,00 zł - wspólność majątkowa

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ....nie doĘczy
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- papiery wartościowe: .....,......nie dotyczy

na kwotę: nie doĘczy

il.
1. Dom o powierzchni: ...89 m2, o wańości: ...25.900 zł.. tytuł prawny: ..współwłasnoŚĆ %

części - majątek odrębny...

2. Mieszkanie o powierzchni:..nie doĘczy..ffiŻ, o wartości: ..nie dotyczy.... tltuł prawny:

.nie doĘcry.....
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....rolne. ..........s powierzchnia: ....2108 ha

o wartości: .........6 000,00 z| ..............

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze drewniano - murowane............

tytuł prawny: ....współwłasność Ye część - majątek odrębny.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoŚci: .....0,00 zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ....nie doĘczy

o wartości: nie dotycry

tytuł prawny: .....,....... nie doĘczy
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ldziały te stanowią pakiet większy niż I\Yo udziaŁow w spółce:

nie doĘcry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

;. 
nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

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

nie doĘczy................

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............ nie doĘczY



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 związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargl _ na\eży podać opis mienia

i datę nabycia, od kogo: nie doĘcry

vI. , ).
1. Prowadz ę dziŃalnośó gospodar cz{ |na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie doĘcry

- osobiście nie do§czy

- wspólnie z innymi osobami nie doĘczY

Ztegotltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

nie dotycry
2, Zarządzamdziałalnością gospodar cząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.,. nie dotyczy....

- osobiście ....,. nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami .", nie dotyczy"",

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie doĘczy

VII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki):

nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

nie doĘcry

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

....... nie dotycry.,..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

........ nie doĘcry....

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

...... nie dotycry....
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2. W spółdzielniach:

...... nie doĘczy.....

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

...... nie doĘczy.....

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

....... nie dotyczy.....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....... nie dotyczy.....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

........ nie dotyczy.....

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

nie doĘczy.............,..

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie doĘczy
Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie doĘczy...,............

vIII.
Inne dochody osiągane z tytńll zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iń zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego ty,tułu:

Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 63 540172 zl .,..- wspólność majątkowa

Działalność wykonywana osobiście(umowa zlecenia): 4 800,00 zł ..-wspólność majątkowa.

Przychód mężaz fytułu prowadzonej działalności gospodarczej: 29 092,01zł-
wspólnośó majątkowa

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):

Audi 'Ą4 Avant kombi, 2008r - wspólność majątkowa...,............




