
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

RADA MtE sKA w JÓzEFowlE

Dtugi Kąt, dnia27.04.2018 r.
(miejscowość)

podpis.

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególńe rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

,.€i#*"*lącaoświadczenieobowiązanajestokreśliÓprzynależnośćposzczególnychskła.dników
majątkowycn, oocńóoow i zobowiąrin' oó ńajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkową,
4. oświadczenió o śtinie majątkowym dotyczy majątku yv \raju iza granicą.

5. oświadczenie o st;;ń ń"jdtło*i, ooelmrile również wierzytelności pieniężne,

6. W części ł oswiaocienn źiw"*ó są infórmicje jawnen wczęści B zaś informacje niejawne dotYczące

adresu zamieszkania srł"oającego oświad.r"ńić orr.miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Anna Kula, Podolak,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.06.1957r, w Józefowie

i#§. JJ|.?"T : : n i i: lJ-[f Ł,łl:i *,.,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ]_990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U,z2Ot7 r, poz,

1875), zgodnie z ar|, Zilhtej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie po|skiej: Nie Dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie Dotyczy

- papiery wartościowe: Nie Dotyczy

na kwotę:

rezesaRadyMinistrówzdnia28czerwca2o!7r.

zmieniającego rozporządzLnie w sprawie określenia wzorów formularzy 
"':'1d:i_"_1;r,,11l"^:l::,:11:-.,:.,

gminy, wójta, Zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i człońka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

uaminlstrac};ne'w imięniu *o.1ru 1'or. U. poz. tzbs;, ttore weszło w Ącie z dniem 1 |ipca20l7 r,



ll.

1,Dom o powierzchni: 200. m2, o wartości: 240,000 zł

tytuł prawny: własnoŚĆ

2,Mieszkanre o powierzchni: Nie Dotyczy mr, o wartości:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Grunty rolne, Ias , powierzchnia: 4,1,2 ha.

o wartości: .100 000 zł
rodzaj zabudowy: Budynek gospodarczy, stodoła.
tytuł prawny: własnoŚc.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: 16 000zł.

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: 1_) Grunty rolne o pow, 1,73ha.,2) Działka budowlana o pow,0,21ha,,

3) Działka leśna o pow. 0,739ha.,4. Budynek gospodarczy

o wartości: 1) 35 O00zł,, ż) 30 000zł, 3) B 000zł., 4) 1000 000zł.

lll.
1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - na|ezy podac Iiczbę i emitenta udziałow:

Nie Dotyczy

udziały te stanowią pal<iet większy niż I0% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand|owych - należy podac liczbę iemitenta udziałów:

Nie Dotyczy

Z tego tvtl]łu osiągnąłcm(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.
1. posiadam al<cje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - naIezy podac liczbę i emitenta al<cli:

Nie Dotyczy

akcje te stanowią pal<iet więl<szy niz l0% akcli w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,..,..,..........,.

2. Posiadam al<cje w innych spółkach handIowych - należy podac Iiczbę iemitenta akcji: ...........

Nie Dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg-iym dochód w wysokości: ...,,.,..,..,.....,,

,y,uł pro*ny: własnoŚc



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaInego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropoIitaInego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu naIezy podac opis mienia idatę nabycia, od l<ogo:

Nie Dotyczy

Vl,
]_ Prowadzę działalnośc gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działaIności):

Nie Dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:
2.Zarządzam dziatalnością gospodarczą lub 1estem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działaIności

(naIezy podac formę prawną iprzedrliot działalności):

Nie Dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

N ie Dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie Dotyczy

- jestem członkicm rady nadzorcze1 (od kiedy): Nie Dotyczy

- jestem członl<iem komisji rewizyjnej (od kledy): Nie Dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,,,,.............
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem
kwot uzysl<iwanych z każdego tytułu:

22 665,00zł. z tytułu zatrudnienia
1490,B2zł. z tytułu prowizji (sołtysa)

4 B00 zł dieta radnej

lX,
Składniki mienia ruchomep,o o wartości powyzej 10 O00 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podac markę, modeI irok produkc.li):

Nie Dotyczy




