
ośwrłoCzENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójtao sekretarza gminyo skarbnika gminyo kierownika jednostki

organizacyjnej gminyo osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną arazosoby łvydająĘ decyzje administracyjne w imieniu

wójtaI11

Józefórv 20.04.2020 r.

UWAGA:
l, Osoba składająca oświadczenie oborviązana jest do zgodnego z prawdą, starallnego i z,upeŁrego uypełrrienia

kazdcj z rubr;k,
2, Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypaciku zastosorvania, należy wPisać ,,nie dotYczY".

3. osoba sl<łaclająca oświadczenie clbowiązana jest okręślić przyrraleznośc poszczególnych składników

ma_iątkowyclr. dochodów i zoborviązań clo majątku odrębnego i lnajątku objetego małzeńską wsPólnoŚcią

majątkową.
4. Oświadczenie nlajątkowe dotyczy majątku rv krajtr i za granict1.

5. oświadczęnie rrrajątkowe obe.irnuje rórvnież wierzytelności pienięzne,

6. W części A oświaclczenia zawarte są inforrnacje javne. w części B zaś infbrtnacje niejawnę dotyczące adresu

zanl ięszkania skladaj acego ośw iadcze n i e oraz tniej sca połozen i a n i erlrchom oŚc i,

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisan;,. Zbigniew Popik

urodzony 28 stycznia 1953 rokuw Józefbwie.

Zakła Wodociągów i Kanalizacji w.]ózefbwie - kierownik.

urząd Miejski w Józefowi§ / Gmina
Józefów

ul. Kościuszki 37 ,23.460 Józefów
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po zapoznalrirr się z przepisami rrstawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczenitl Prowadzenia działalnoŚci

gospoclarcze.j prz,ezclsoby pełniące funkcje publiczne (Dz, tl, Nr 106, poz,.6T9. z 1998 r. Nr 113, POz, 7l5 i

Nr 162, poz. 1126. z. 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26. poz. 306 oraz z,ZaOŻ r. Nr 1 l3. poz. 984 i Nr

214,poz.l806) oraz ustawy zdnia8 marca l990 r. o samorządzie gminnynr (Dz,.L).z2001 r. Nr l42. Poz.

l59l oraz z2002r.Nr23" poz,.lżO.Nr62,poz.558,Nr ll3. poz.984,Nr]53, poz.I271 iNr2l4,poz.

1806). zgoclnie zart.2ll"ltej ustawy oświadczam. że posiadanl rvclrodzącer,v skład nlałżeilskiei wsPÓlnoŚci

nrajątkowe.i lub stanorviące rnój majątek odręblly:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięźne zgromadzone w u,alucię polskiej: 80.000,00 zł

mój ma.iątek odrębny.

środki pielriężne zgronradzone tł, walucie obcej:

nie dotyczy.

nie dotyczy.

papiery wańościowe:
na kwotę: nie dotyczy.



il.
1" Donr o powierzchni: 144 m2. o waflości: 150000 zł. tytuł prawny: rł,spółwłasnoŚĆ z zoną,

2. Mieszkanię o powie.rzchni: nr2 - nie clotyczy , o lvartoŚci: .. . .. ,..... tytuł prawnY:

3, Gospoclarstwo rolne: rodza.| gospcldarstwa: - nie dotyczy. powierzchnia: ..-......

o wartości: ... rodza.i zabudowy:

tytuł prawry: ..,.
Z tego tytułu osiągnąłenr rv roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...

4. lnne nieruclromości: powierzclrnia: 0,25 ha - działka opisana domem z punktu ",1"

oświadczer"ńa oraz budynek gospodarcz_v o powierzchni ]2 m2,

o wartości: 15000 zł,

tytuł prawny: współwłasność z żoną.

ilI.
posiadam trdziałi, w spółkach lrandlowl,ch - nalez,v podać liczbę i emitenta uclziałów: - nie dotYczY.

udział_v te stanorvią pakiet większy niz,10oń udziałów w spółce:

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

IV.
Posiatjam akcje w społkach lrarrdlowych - należy podać liczbę i enritenta akcii: - nie dotyczY.

akcje te stanolvią pakiet większy niż lt)oń akcji lv spółce:

7, tego tytułtl osiągnąłenr lv roku ubiegłyrn dochod w w_vsokości: ...

v.
Nabyłenr (nabył rnó.j małźonek. z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do.iego niajątku odrębnego)

od Skańu Państwa. innej państw-olł.ei osoby prawnej, iednostek sanrorządu ter.vtorialnego. ich

związków lub cld komrrnalnej osoby praw,nej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze

przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: - nie dotyczy



VI.
1 . pror,vadzę działalność gospoda rcząE) (należy podać fonnę prawną i przednriot działalnclŚci): - nie

dotyczy.
osobiście
lł,spólnie z innymi osclbami

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychócl i dochod w wysokości: .,..

2. Zatząclzam działalnością gospodarczą lub iestenr przeclstaw-icielenr. pełnomocnikiern takiej

działahrości (naleźy podać fbrrrlę prawną, i przerlmiot działalności): - nie dotYczi'.

osobiście.
wspólnie z innynri osobami

Z tego tytułu osiągnąłem r,v rclku rrbiegł_vm dochód w wysclkości: ...

VII.
1. W spółkach lrandlowyclr (nazwa. sieclziba spółki): Zakład Ciospodarki Komunaltlej Sp. Z o .O. W

Szczebrzeszyłrie.
jestem członkiem zarządu (od kiedi,): - nie dotyczy.

jestenr członkięm rady nadzotczej (od kiedy): 06.tż.2a12 roku dO 24.04.2020.

jestern członkienr konrisii rewizyjnei (od kiedy): - nie dotyczy.

Ztego tytułu osiągnąłem w roku trbiegłym docłród w wysokości: 678,02 złotYcłr.

2. W spółdzielniach: - nie dotyczy.
jestenr członkięm zauądu (od kiedy):

jestem członkiern rady natlzorcze.it]l (od kiedy):

iestem członkiem konrisji rer,ł,izyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem rł, rclku. tlbiegłyrn dochód lv wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: _ nie dotyczy.

jestenr członkiem zarządu (od kied;,):

jestem człoŃiem rady nadzolczej (od kiedy):

j estem członkiem komisj i rewizy.i ne.i (ocl k iecty) :

Ztego tltułu osiągnąłem w roku ubiegłym doclród w-rvysokości:

V1II. Inne dochody osiągane z tytułu zatrltdnienia lub innei działalności zarobkow-ej lub zajęĆ,

z podaniem kwot lrzyskiwanych z kazdego tytułu: ze stosunku pracy według PIT - 37,

96.951,|4 zł.. emerytura według PIT-37 -28.266,9a zł.

Dochocl źorry osiągnięty według PI'r-37, emerytura -22.059^12 zł.
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[X. Skł:adniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (rv przrypadku po.iazdor,v

mechanicztlych rrirleży podać markę. nrodel i rok produkc.ii): - nie dotyczy.

X. Zobou,iązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciagnięte kreclyty i

pożyczki oraz warunki. na jakich zostały udzielłrne (wobec kogo. tv związku z.iakirn zdarzenienr. w

jakie.j wy,sokości): - nie dotyczy.
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