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Załączniki do rozporządzsnia Prezesa Rady Ministrów
z dńa26 lutego 2003 r.

Zalączniknr 12)

RADA MIEJSKA W JÓZEFOWIE WóR

oŚWtADczENl E MA,ĄTKoWE
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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypelnienia

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać,,nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegóInych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje rórrynież wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A ,} ,l,ń t.) _ _.. _ł
J a, n iż ej pod p is a ny( a ), . l !.!,l,,./.<'. i!.ł,'. !;.., /.,,
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{miejsce zatrudnienla, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U,z2017 r,

poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : ..,.,Ił....Z.? €.. ę.t,,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..........

- papiery wartościowe:

2) Zn nnianąwprowadzoną przez § l pkt l rozporządzenia Prezesa Rał Ministrów z dnia 28 ęzęr,wca2017 r. zmieniająceg o roąorą-
dzenie w sprawię okęślęnia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego grruny, wóją za§tępcy wójta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zanądzającej i członka organu zaządĄącego gminną osobą
prawlą oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta @z. |J, poz. 1298), które weszło w życie z dniem l lipca
2017 r.
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o wartości:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód ń;;;k;,' .'.'.:;.,,'ł,,,,|,Z,7;'C:ł0 i'ł

lll.
],. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

,.ł:i,l:,,,:,,,ź:>ś.i.:Z:.,,.V:,(,,.Z)l:,,,

udziały te stanowią pakiet większy niż70% udziałów w spółce: ,...-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochódp wysokc ' ' /

z p",i.i., ;;;;ryffi;il *;iffi ;ili;J; ; ",* #;WłxsŚ:{;i;i;;i: : ::::_ 
:

: :::: :T:]:::::::::'l:]:T] ::::: :::::]:::::i:: ,Y,,Y';P1',).iłęr:: (e y_
.. ,. . ,../. . ..

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:

,,,:i:ł lź....., 

",j)*,:i..n.Z ":ł 

.ź,

akcje te stanowią pakiet większy niżI0% akcji w spółce: .!!.t.t.f.ł.!!.t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wsokośQ] .....**..,,.,..... .,..(...,...........,

z p",i.l,. ;kil ; ;;.yńffiffi ;;;ru;: ;; i:;:;;{K!{;;{,!#Ś!ń;. ::,: :,*

Z tego tyt ułu osi ągn ąłem (ęła m ) w ro ku u bi egłym aocnódpryorofl:

tl.
1. Dom o powierzchni:

tytuł prawny: .........



Dzięnnik ustaw -5- Poz.2020

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tefiorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegalo

lTl§:i-ifi:., :],,',:,:,,:,:}"!W|;łł.iri-...i.::i:-.--.:, 
:: 

: 
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Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

:;;;;;;; _, :,,., : :,..,,,:,,,, :,,,,,,, {:L,:i.: .,,,,,,..,ł :i.: l.,.r.{,.Z,y,

- 
::::::: : :::]:: ::::::',.,..,,:.: :,:, . :,: .: :n. 1, ;" " ", 2, ;; r" r, Y, t",? y,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........,........
2.7arządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

T::::'"*:::::::::::::::::::::11*:::| .:,:,:,.::..,:ff,:l;::łęryś?x: :: ,

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,,,..:].l^,..,F...,,,a.,.:..__T7,.::.ryl\.,.1.1ll.i..
/,/,- .l-./ / L( ,Y

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...,......

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,...,

Z tego !ftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu innej

tytułu:
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

:::::: ::::: ]1lTl i]j:] : ::: ::::]l1]]: pl n p.fl-_r I

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 OO0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): ...,..

l;:i F: :,,:. n, o,L, "Y :(.:Z Y:..""""/"",
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