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Józefow, dnia 28 maja2020 r.

Uwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. i
2,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać "nie dotyczy".

"{ł 3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkorrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego ma}żeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą,
S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

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

Ja, niżejpodpisany, RYSZARD OSTASZ,
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony: 14 LISTOPADA 1960 r. w.rÓZBFOWIE,
URZĄD MIEJSKI W JoZEFowIE, ul. KoŚCrUsZKI37, ZASTĘPCA
BURMISTRZA JOZEFOWA

(miej sce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r. poz.1393)
orazustawy zdnia8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U.z2017 r.poz. 1875),
zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzącę w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 32 000,00 ń.MAŁŻEŃSKł
WSPoLNoŚc vłr4rKoWA,
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY,
-papiery warlościowe: NIE DOTYCZY,
- na kwotę: NIE DOTYCZY.
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il.
, I.2 domy o powierzchni: 150 m2, o wartości: 130 TYŚ ZŁ,tytuł prawny: WŁASNOŚC -

MAŁZEŃSKA WSPOLNOŚĆ MAJĄTKOWA.
2. Mieszkanie o powierzchni:NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY Ętułprawny:
NIE DOTYCZY.
3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia: GRIINTY ORNE -3,69 ha, LAS - 1,5 ha,

ŁĄKA - 1,59 ha

o wartości: 20 TYŚ. ZŁ,
r o dzaj zabudowy : BUD \TIEK Go S P oDAncŹY, S TOD oŁA,
tytuł prawny: WŁASNo Śc-wnrŻpŃsrł WSPOLNOTA MAJĄTKOWA.

"ff Ztego tyfułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód w wysokości 1 TYS. ZŁ. : i dochód w
wysokości 1TYS, ZŁ.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: NIE DOTYCZY,
o wartości: NIE DOTYCZY,
tytuł prawny: NIE DOTYCZY.
ilI.
Posiadam udzińy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NIE DOTYCZY,
udzińy te stanowią pakiet większy ntż I}Yo udziałow w spółce:

NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu 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 10oń akcji w spółce: NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
v.
Nabyłem (nabył mój maŁżonek, z v,ryłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwiąil<ów, komunalnej osoby prawnej lub mviązku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY.

vI.
1. Prowadzę dzińalność gospodarczą2 (naleiry podać formę plawną i przedmiot działalności):

NIE DOTYCZY,
- osobiście NIE DOTYCZY,
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- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY.
Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE
DoTYCZY.
2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY,
- osobiście: NIE DOTYCZY,
- wspólnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY.
Ztego Ętułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY,

ł

VII.
1. W spółkach handlo!\rych (nazwa, siędziba spółki): NIE DOTYCZY,

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):NIE DOTYCZY,
- jestem człoŃiem rudy nadzorczej (od kiedy):NIE DOTYCZY,
-jestem człoŃięm komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY,
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY,
- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem człoŃiem rudy nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY,
- jestem członkięm zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY,
Ztego fytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY,

VuI.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zĄęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: DOCHOD ZTYTUŁU ZATRUDNIENIA W
URZĘDZIE MIEJSKIM W JOZEFOWIE - 98 023,97 ZŁ,_ MAŁZEŃSKA WSPOLNOŚC
MAJĄTKoWA.

Ix.
Składniki mięnia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHOD TOYOTA RAV_
4 z20I0 r. _MAŁŻEŃSKA WSPOLNOSC MAJĄTKOWA.




