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Uwa
1.Osoba składa

Józefów,2 kwietnia 2020 r.

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpisać "nie doĘczy".
3.Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe do§czy majątku w kraju i za granicą.

S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.

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

CZĘSC A
Ia, niżej podpisany, ROMAN ANTONI DZIURA

(imiona i nazwisko oraznamlisko rodowe)

Urodzony 17 STYCZNIA 1960 r. w KRASNOBRODZIE,
URZĄD MIEJSKI w JÓZEFOWIE, ul. KOŚCIUSZKI37, BURMISTRZ.rÓzBrowł

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

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

1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz,

1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 42 000 zł - MAŁŻgŃSrł
WSPoLNoŚc ułr,ąrKoWA.
- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY.

- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY .

,.,....,.,...,:... na kwotę: NIE DOTYCZY.
n.
l, Dom o powierzchni:220 m2, o wartości: OK. 170WS.ZŁ,

tytuł prawny: WŁASNOŚĆ, MAŁZEŃSKA WSpoLNoSC MAJĄTKoWA.
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2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DoT1gCZ1;g,
tytuł prawny: NIE DOTYCZY.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE D}TYCZY,
o wartości: NIE DOTYCZY,
rcdzaj zabudowy: NIE DOTYCZY,
tytuł prawny: NIE DOTYCZY.
Z tego Ąrtułu osiągnąłem w roku ubiegłym prrychód i dochód w wysokości: NIE
DoTYCZY.
4. Inne nieruchomości: i
powierzchnia:DZlAŁKA BUDOWLANA O POWIERZCHNI 1009 m2, MUROWANY
GARAZ Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM O POWIERZCHNI 35 m2 -

"§, MAŁZEŃSKA WSPOLNOŚC MAJĄTKOWA,
o wartości: DZIAŁKA- 30 TYS. ZŁ, BUDYNEK GOSPODARCZY *20TYS.ZŁ,
tytuł prawny: WŁASNOŚC .

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY,
udziały te stanowią pakiet większy niż loońudziałów w spółce:
NIE DOTYCZY.
Ztego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY.
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY,
akcje te stanowią pakiet większy niż I0%o akcji w spółce: NIE DoTyCZy.
Ztego tytufu osiągnąłem roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DoTyCZy.
V.
Nabyłem (nabył moj mńZonek, z wyłączeniem mienia ptzyna\eżntego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetarga - należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: NiE DOTYCZY.

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarcz{ (nalery podać fo.mę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY,
- osobiście: NIE DOTYCZY,
- wspólnie z iwtymiosobami: NIE DOTY CZY.
Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym ptzychod i dochód w wysokości: NIE
DoTYCZY.
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2. Zarządzam dzińalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY,
- osobiście - NIE DOTYCZY, "

-wspólnie zinrtymi osobami - . NIE DOTYCZY.
Ztego 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 członkiąn komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY,
- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem członkiem rudy nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
Ztego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.
3. W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: 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,
Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY,

VIII.
Inne doehody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej dziaŁalnosci zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytufu: DOCHOD Z TYTIJŁU ZATRUDNIENIA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W JOZEFOWIE l34 020,45 zł
WSPoLNoŚc ułr4rKoWA.
Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podaó markę, model i rok produkcji):

SKoDA OKTAWIA TOUR I,6 z20l1 r. _ MAŁZEŃSKA WSPoLNoŚc vtłl.ąrKowA

x.
Zobowiązartia pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzęniem, w jakiej wysokości): NIE DOTYCZY

MAŁZEŃSKA




