
ośwIADczENIE MAJĄTKowE

Urząd Mi€j§ki w JÓzófowi§ / Gmina
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Józefów, 20.03.2020 r.
(miejscowość)

Uwaga:
l.Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. ó

Z.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać "nie dotyczy".

"tr 3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność
poszczególnych skNadników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.
S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.W części A oświadczenia zawańe są informacje jawneo w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,niżej podpisany, Robert Bogdan Rabiega

(imiona i nazwisko oraznazyvisko rodowe)

Urodzony 18.02.196I r w Lublinie
Urząd Miejski w Józefowie, Sekretarz gminy Józefów

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się zptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2011 t. poz.
1393) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2017 t.poz.
1875), zgodnie z att.24h tej ustawyoświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężre: 
t

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 5 000 zł (współwłasność).

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: 2 378 GBP i 4 0I3 Euro (współwłasność),

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy.
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il.
1. Dom o Powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy. tytuł prawny: nie dotyczy.
2. Mieszkanie o powierzchni: 1/3 45 m2, o wartości: l20 000 zł,Ętllłprawny:
(współwłasność) .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie doty czy, powierzchnia: nie doty cry
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy.
Ztego ty,tułu osiągnąłern w roku ubiegłym prńychódi dochód w wysokości: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotycry,
tytuł prawny: nie dotyczy
ilI.
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych -należy podać liczbęi emitenta udzińów:
nie dotyczy.

udzińy te stanowią pakiet większy njż l\yo udzińow w spółce:
nie dotyczy.
z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy.
Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbęi emitenta akcji:
nie doĘcąl,
akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:
nie dotyczy.

ztego qrrułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
v.
NabYłem (nabYł mój małZonek, z wyłączeniem mienia przynależatego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwięków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
nastęPujące mienie, które podle gaŁo zbyciu w drodze przetargl - naleĘ podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.
vI.
1. Prowadzę dzińalnoŚĆ gospodarcząz (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):
nie doĘczy,

- osobiście - nie dotyczy,

- wspólnie zinrrymi osobami - nie dotyczy.
Z tego tYfi]łu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod,i dochód w wysokości: nie dotyczy .

2- Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):
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nie dotyczy,

- osobiścię - nie dotyczy,

- wspólnie z innlrmi osobami - nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kietĄl): nie dotyczy,
Z tego tyh]łu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
2. W spółdzielniach:

nie doĘczy,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,

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

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

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

3 . W fundacj ach prow adzący ch działalnosc gospodarczą: nie doty czy,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,
Z tego tytułu osiągnąłern w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

vIil.
Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej dzińalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kuldego tytufu: dochód z tytńu zatrudnienia w urzędzie
miejskim - 71 633,89 zł (współwłasność) i umowa zlecenia P.P.QUAND A. Kudlicki,
NIP : 92 1 - 1 0 0-29 -63 - 3 53,60 zł (współwłasność).

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów
mechanicznyńnależy podać markę, model i rok produkcji):

.samochód osobowy Citroen C 5 Tourer -2010 r. (współwłasność).

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokości): nie dotyczy.
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