
ośwrłuczENln MAJĄTKoWE
łr'Ójtłl zastępe}'łr'Ójta; sel<retarza gminy; skarb*ika€miny, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy,

.........J ózefów.........., dnia .. 1 4. 0 2.ża18 r.

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku
wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
małżeńską wspólnością maj ątkową.

(miejscowośó)

prawdą, starannego

zastosowania, należy

przy należnoś ć p oszczególnych
odrębnego i majątku objętego

informacje niejawne
miejsca położenia

4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz
nieruchomości.

CZĘŚC A

.Ia. niZe.j podpisan1,,(a)".,Kazimierz Marek

URZĄD MIĘJSI{I w JOZEFOWIWPŁYNĘŁo

_lSI{lEItoWANo
(inliotlii i llirzr.l,iskcl oraz nazrvisito I.oclor,l,e )

l-rrodzony(a) ".17.02.1955 r....w Józefowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie - kierowńi
(niie.|sce zatrudn ienia. stanorvisko lu b lunkc.i a)

PO ZaPoZnalliLr się z PrzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991r. o ogralliczelliu prowadzenia działalności
gospodarcze.i przez osob}, pełniące firnkc.ie publiczne (Dz. L. Nr l06, poz.67c), z 1998 r. Nr 113, poz, 7l5 i
Nr l62" Poz. Jl?6. z 1999 r. Nr 49^ poz.4B3. z 2000 l. Nr 26, poz. 306 ora7,z 2002 r. Nr l13, poz. 984 iNrj 14. poz. l 806) oraz Llsta$,y z clnia 8 lliarca 1990 r,
o samorządzie gminnyIl (Dz, L)" z2001r.l.\r l42,poz.l59l oraz z2002 n" Nr 23. poz,220.Nr 62. poz. 558.
Nrll3.Poz,98zł. Nr l53, poz. 1211 i Nr 2l4. poz. 1806). zgodnie z art.24h tej ustau,}, oświaclczanr. zę
Posiadam lvchodzące w skład nlałżeńskiej wspólności nlajątkowej lub stanorviące rlój rnajątek odrębny:

I.
Zasobl,pier-rięzne:

- śroclki pienięzne zgronradzone w walucie polskiej:....46000 zł,....(majątek odrębny) .,, .,..,..,..

- środki pierrięzne zgromadzone w walucie obcej: ....nie dotyczy,...

II.
1. Dom o powierzchni:

odrębny)..

ffi2, o wartości: .200000 zł.. tl,tułprawny: własność, (majątek

- papiery wartościowę: .......nie dotyczy



2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy., m', o wartości: prawny:

3. Gospodarstrłlo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: .... , powierzchnia: .......
o wartości:
rodzaj zabudorłry:
tytuł praw-ny: .....,........
z tego tytr,rłu osiągnąłem w roku ubiegłym przychócl i ciochócl \\i wysokości:

4. lnne nieruchclmości:
powierzchnia: budynek gospodarczy 25 mż, działka siedliskowa 1000m'

o wartości: 30000 zł l 24000 zł.

tytuł prawny: ...własność, (majątek odrębny)

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i enritenta udziałórv:

.........",...nie do§czy..
r-ldział.v te starrorvią pakiet większy niz 10oń udziałórł.w spółce:..,
'Z lego tytułu osiągrrąłem w roku ubiegłl,m doclród rł, wysokości:

IV.
Posiadam akc.ie rł'spółkach harrdlowych - nalezy poclac liczbę i emitenta akc.ji:

....nie doĘczy.,...

akc.je te stanowią pakiet większy niż IOoń akcji w spółce:'ztego tytułu osiągnąłem(łanr) w roku rrbiegłynr dochód w wysokości:

V.
NabYłem (nabYł mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego ma1ątku odrębnego)
od Skarbu Parlstwa, innej paristwowej osoby prarł,ne.i, jedrrostek .u-nirądu ter1,,torialnego. ich
zw'iązków lub od komunalne.i osoby prawne.i następr-riące mienie. ktore pocllegało zblciLr,,v clrodze
przetargu - należy podać opis rnierria i datę nabycia. od kogo: ......nie clo§czy.......

VI.

1, 
a::.,"O:: dz'iałalnoŚĆ gospod ur"rą'(rrależy podać formę prawną i przedrniot cjziałalności): "....

.....nie doĘczy.....

- osobiście

- rvspólnie z innvrni osobanri

ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłynr przychocl i dochód w wysokości:

2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestenr przedstawicielem
działalrrości

pełnonrocnikiem takiei

(należy podać formę prawlą i przedmiot działalności):

- osobiście

Z

wspolnie z innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:



VII.
1. W spółkach lrandlowych 1nazwa. siedziba społki): ,....nie dotyczy.....

-.jestern członkiem zarządu (od kied5,):

-"iestem członkiem rad1, nadzorcze| (od kied,v):

- jestem członkiem kornisji rewizy.jnej (od kiecl.v):

Z tego t1,-tułu osiąglląłem w roku ubiegłym dochod

2. \ł' spółdzielrriach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestern członkienr rad,v nadzorcze.i] (oct kiecly):

-.iestem członkiein komis_|i reu,izl,jnej (oc1 kiedy):
l tego tytułLr osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............,
3" W ttrndacjach prowadzących działalność gospodarczą:

..,,.........nie doĘczy,.....
-.jestem członltiem zarządu (od kiedy):

-.jestem członkiem rad,v- rradzorczej (od kiedy):

- 
.j estem człon k i erl konr i s.j i rervi z__vj nej (od kied1, ) :

Z tego tytLrłu osiągnąłenr w roku Lrbiegłym dochód

w wysokości:

w wysokości:

vIII.
Inne doclrodY c''siągane z tytułr-r zatrudnienia lub innej clziałainosci zarobkowej 1ub zajęc" z
Pclclanienr kwot uzYskirr"anyclr z kazdego tytułu: zatrudnieni a- 63210,00 zł, zasiłęk z ubezpie czenia.
społecznegcl- - zl, Lltllowa zlecenie - - zł żona z tyt. .zatrudnienia 40145 ,71zł., umowy zlecenia

Ix.
Składniki mienia ruclromego o wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznyclr naleŻ1,' podac nrarkę" model i rok produrkcji): Hyundai ix 35, 20lż r., 5l500 zl,
(majątek odrębnv).

x.
Zoborviązania Pienięznę o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kreclyty i pozlrczki
OIaZ \VarLlnki. na jakich zostałl' udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem, w "jakie_j
w1: sokości ) : n ie d oĘcz.v-

a




