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OŚWIADCZENIE MAJATKOWE
- wójtan zasĘpcy *,ńjt-, sełłłete#z*€mi#-.k nr,ir.u gminy,

osobą praryn+graz gsobr,-+rTd*iąeeidee},zde adminłstrae}ine w irrienin-wfit#
Józefow dnia 28.05 .ż020.r.

(miejscowośó)

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego rvypelnienia każdej z rubryk.
2.Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
naleĘ wpisać "nie doĘcry".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŁeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju iza granicą.

S.Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierrytelności pieniężne.

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

A
podpisany(a), ...Wieslawa Kulpa rod. Herman

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 11.09.1959r w Jozefowie

Urząd Miejski w Józefowie z-ca skarbnika.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznarliu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczĄ przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z20I7 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, że posiadam wchodzące w sl<ład małZeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięme zgromadzonę w walucie polskiej:65.00|,52 zł.-własność

- środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej:-.nie doĘczy

- papiery wartościowe: -.nie doĘczy
il.

1. Dom o powierzchni: .100. m2, o wartości: 180.000,00 zł. tytuł prawny:

współwłasnosć.,
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Dom o powierzchni: 110. m2, o wartości: 158.000,00 ń. tytuł prawny: współwłasność
w częścilz,
Dom o powierzchni: I20. m2, o wartości: 160.000,00 zŁ. §tuł prawny:

współwłasność,

4. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry. ffi2, o wartości: . tytuł prawny:

5. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolno-leśne powierzchnia: .I,02ha w tym 0,1 lha las o wartości
8.000,00,u§tki rolne 0,91ha o wartości 8.000,00zł

rodzĄ zabudowy: nie dotyczy.

tytuł prawny: współwłasność

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘ}n prrychódi dochód w wysokości: przychód

900,00ń dochód-453,41

6.Inne nieruchomości:

- dzińka zabudowan a o p ow .321 m-współwłasno só 1 8. 000, 00zł,

- dzińkazabudowana budynkiem mieszkalnym w części % z 656m2 o ogólnej wartości
18.000,00 zł współwłasnośó ,
- działka o pow.1300m2 współwłasność w części Yzbudowlano-rolna zabudowana

budynkiem mieszkalnym współwłasność w części %tj.55mż o wartości l8.000,00 -

współwłasność,

-działkao pow. 92I m2 zabudowana budynkiem , wartość 35.000,00 zł -współwłasnośó

ilI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych*należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.nie doĘcry

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0oń udziałów w spółce:

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

2.

J.
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Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych-naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

nie doĘcry

akcje te stanowią pakiet większy niż IlYo akcji w spółce:

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

v.
Nabyłem(am) (nabył moj mńżonek, z wyłączeniem
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej państwowej

mienia przynależnego do jego majątku

osoby prawnej, jednostek samorządu

il

J1,1
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terytorialnego, ich z:łviązkow, komunalnej osoby prawnej lub nviązku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegaŁo zbyciu w drodze przetatgu - naleĘ podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo:

nie doĘcry
vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{ (na\e4 podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotycry

- osobiści nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami nie do§czy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośct:

2. Zarządzan dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście -nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami -nie do§cry

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

nie dotyczy

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

nie doĘcry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): .nie doĘcry.

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

nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy
Ztego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: nie doĘczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie doĘcry
*jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

nie dotycry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry
,*o:::::::::*:-::i:^]:*::**--::::::: 
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3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:. nie dotycry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie dotycry.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotycry

: ":: "*::]:::*:-:::::] : 
*:::1]:*: -:::::::

vIII.
Inne dochody osiągane z Ętl:łl zatrudnienia lub irrnej działalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

zĘtliu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Józefowie dochód-58.707,15zł

renta rodzirrna ZUS Biłgoraj -dochód 16.974184zł

umowa zlecenie PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna -dochód 791,,46zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

.nie dotyczy

x.
Zobowiryania pienięme o wartości powyżej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredy§ i
poĘczki oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):.nie dotycry
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