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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i zupełnegc
łłypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać "nie
dotvczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych składników
majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. -wiadczenie majątkowe obejmuj e również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawneo w części B zaś informacje niejawne do§czące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZESC A
Ja. nizej podpisany(a). E,lżbieta.Iamroz - Stępniak

(inliona i niizrvisktl orirz nazwisko roclo,,le)

Lrrodzon1,(a) 05.06. l963r. w Suścu

Miejska BibIioteka Publiczrra w.lózefbwie - dyrektor

2018 -0Ą- 2 7

URZĄP MID.JSI(I w JOZEFC\\'l
WPŁYNĘŁo

(nl i e.i sce zatrucln ietlirr. stanorv i sko l ub 1 Lrnkc, j a)

pozapoznanir-l sięzprzepisami ltstarvyzdnia2l sierpnial991r. oograniczeniuproi,vadzerriadziałalności gospodarczejprze;,
osoby pełniące funkcje pr,rbliczne (Dz. Ll. Nr l06, poz.679, z 1998 r. Nr l13. poz. 7l5 i Nr 16ż. poz. \126, z l999 r. Nr 49
poz 483.z2000 r.Nr26.poz.306oraz7-2002r.Nrl13,poz,984iNr2l4.poz. l806)orazLlstaw},zdnia8nrarcal990r
o l .orządzie gminnym (Dz. Lj. z200l r. Nr l42,poz.l59l oraz z2002 r. Nr 23, poz,.220, Nr 62. poz. 558, Nr l13, poz. 9B4
Nr 153, poz. 127l i Nr 214" poz. l806). zgodnie z afi. 2,łh tej rLstalvy ośr.viadczam. że posiadanr wclrodzące lv skłac
małźeńskiej lvspólności rna_iątkor,vej lr_rb stanolviące rnój majątek oclrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w r,valucie polskie.j: . . ....

- środki pieniężne zgromadzone lv r,valucie obcej: nie dotyczy

- papiery, wartościorve: nie doty,czl

Si(IERo\:?ĄNo
Do Pan/Pani



il.
l. Dom o powierzchni:250 m2. o wartości:200000 zł.tytttł prawny: r,vspółwłasność małzeńska

2. Mieszkanie o powierzchni:nie dotyczy ffi2, o wartości: nie dotyczy. tytLrł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy" powierzchnia:

Ztego tytLrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w r,vysokości: .........,...
zł. lnne nierLrchomości:

powierzchnia: l. działka zabltdolvana 7 arów"

2. działka leśna - 0.59 ha.

o lvartośc i: l . - 25 000 zł.

2.-8000zł.
tytuł prawny: współwłasność małźeńska - akt notarialny

llI.
Posiadam udziały w spólkach handlorvych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż I0%o udziałów w spółce: nie dotyczy

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

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlor,vych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I\Yo akcji w spółce: nie dotyczy

Z,tego tytulu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym dochód rv r.vysokości: nie dotycz.v

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z rvyłączeniem mienia przvnaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państlva" innej państwolvej osoby prar,vnej, .jednostek samorządu terytorialnego. ich zrviązków lub od komunalnej
osoby prar,vnej następujące mienie, które podlegało zbyciLt w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie dotyczy



Vl.

Prowadzę działalność _eclspodarczą2 (nalezy poclać fbrmę prawną i przeclmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście - nie dotyczy

- r,vspolnie z innymi osobami -nie dotyczy,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłym przychód idochod w r,vysokości: nie dotyczy
Zarząclzam działalnością gospodarcza lLrb .iestem przedstarvicielem pełnomocnikiem takie.i działalnośc

(należy podać fbrmę prawną i przedmiot działalrrości): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- rvspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytLrłLr osiągnąłem(ęłam) r,v roku ubiegłym dochód r,v r,vysokości: nie dotyczy

vII.
l. W spółkach lrandlow5lclr (nazr,va, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dcl§,czy

- jes.cm członkiem racly nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-.iestem członkiem komisji rewizy,jnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) lv roku Lrbiegłyrn dochód w r,vysokości: nie dotycz1,

2. W spółdzielniach: nie doty,cz1,

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy): nie dotyczy

- .iestenl członk ienr racl y, naclzorcze.i 
j 

(ocl k ied1,,) : rr ie dotyczy

- jestem członkiem komisji rervizyjne.j (od kiedy): nie dotyczy
7 + l ty,tułu osiągrrąłem(ęłam) lv roklt Lrbiegłym dochód w r,vysokości: nie dotyczy,

3. W fLrndacjach pror.vadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządtt (od kiedy): nie dotyczy

-.iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-.|estem członkiem komis.ji rervizyjnej (od kiedy): nie dotycz1,

Ztego tl,tLrłLr osiągnąłem(ęłam) w roku ubie_ełl,m dochód rv rvy"sokości: nie dotycz1,

vnl.
Inne dochody

uzyskiwanych

osiągane z tytułLl zatrudnienia lub inne.i działalności zarobkowej lLrb zajęć. z podaniem kr,vo

z kazclego tytułrr: 65295.66 zL- ztytułtt zatrudnienia - umor,va o pracę.




