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Zalącznlkt do rozporządzenia Prezesa Rady Mrnistrów

z dnia26 lutego 2003 r.

Załączniknr lzl

WZÓR

oŚWtADczENlE MA|ĄTKoWE
Jerąl Hajduk radnego'^'"' .[t! 

o.0 u,0 Lft, d^,. l L.y!ł!M,,.
{rniejscowość}

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie doWczv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

urodzo

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2077 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: .,.,..ł(tr ?aTrC Z,Y

- papiery wartościowe:

ż) Ze zmtaną rłprowadzoną przez § 1 pkt i rozporządzenia Prezesa Radl,JVIinistrórł z dnia 28 czem,ca 20l7 r zmreniającego rozporzą-dzenie rv sprarłie

okreś]enia łvzorów ionnularzy ośiviatlczeń majątkorłych radnego gmtny, lvójta. zastępcy rvójta.sekretarza gmInr, skarbnika gmin;', kierormika.jednostkL

organizacl,jnej gmtn1,. osolrv zarządzającej i członka organu zarzadząącego gminna osobą prarłla oraz osob\ lvydalącej decyzie adrlinistracrlne rv intenirt

wójta (.Dz U poz, 1298), które rveszło W ż)/cie z_ dniem i iipca 2al1 r

RADA MlBlsKA w JÓzEFowtB

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

":_:::::::::::i::-'::::::,::-_ 
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fr!E:,:,,.,.ł!i_ry łżł|,,,,_, 
_ 
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na kwotę:
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rodzaj nbudowy:
'E( ćos"Opepć.,/

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

4. lnne nieruchomości:

::: :: :: ::::' .g.: łł Djir E: ( śiI Er u.
o wartości: .......... .ń,0,o@.p....nn.

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

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

. 'M:E"P-"zTIW:/

1:::::-:]:::]::::]:::::::]::::::::::'::::i:l--:::lliil:,, ..,,,
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:

,,,, [l,tr..,, .: .B,eTY ś,?I

:::: :::::::::i::::::-:llT] lI lil:::::::::::"jt:t r_ ,,?_ ł ,l-;i .ę3 y 
.

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iernitenta akcji: ..,..,.....,

2
m , o Wartoscl:

ll.
1. Dom o powierzchni:

tytulprawny:

2. Mieszkanie o

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ,'R..n{ ffi
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój malżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w
drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.M];...Oó.T:ż.czr

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

- osobiście Mtr::,,.DńT'yIż/,

Poz.20ż0

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .....,.......,......
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ,........,.......,..

;il;- _ : : _- ::-- .... ., ),,/jr€..2ń.n.!,?.ł..

- 
:j::::: : ::::T:::::l]] : _,/t.Ę:,,,,,,, ?ł I:z : .ż,;:

::::::::::::::::::,:1:::l::::::::::::],::::::-,.::::li]il,,,,,.
Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......,.:.."..i!ś......^,.,..*,.,.]....,;.:,,,...-?-- r- , 
/ni:,,.,Żń,Ey__ęź'y. .

,::^:,^-,^:,-,:: _:;::,^:::::^-^;;^;;;^1-,: 
-""""" " "" / ,

- 
]::::: :::::::: :::: ::::::::: :: .n:':o,: "",,, ne' .,n c:ł.u e z y

""r"**""""""""""""""",l""
-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):..............'....:

-, ; ', _' ' 1,';

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

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu lub innej z podaniem
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ......,..,......

ff! 
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

]lll]i l]j::::::::::,::::::::::]llll]jl ]:::::::,:::::,'"""n,"m, 
w jak ej wysokośc ):

"""""""""1r"
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