
Dziennik ustaw J- Poz.2020

Załączntki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministróił,
z dnia26 lutego 2003 r,
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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2, JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dowczv".
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegótnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęteBo malżeńską 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 zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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stanowisko lub funkcja)

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

l.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,....t?R... ł;&w
-il;;;;;-;;;ilJ ńń:,,.,/;/flą

na kwotę:

21 Z,e lnlJna upr()\\adlona przez § l pkt l rozporządzenia Prezesa Rady MinistróW z dnia 28 czerwca 20l7 r, zmienialącego lozporzą-dzcnie w spraw]e

organizacYne.j gminv. osobv z.arządza.ląccj i czlonka organu zarzadzającego gminną osobą prauną oraz osob1, ri,l- dąjące1 decyzje adrninlstracv jnc rv imtenlu

wóJta (Dz L], poz 1298), które weszlo w zvcie dniem 1 lipca 2017

RADA MIEISKA W JÓZEFOWIE

fruarośwnDczEN l E MAJĄTKowE

urodzony(a)

PoZaPoznaniusięzprzepisamiustawyzdńiagmarca1990r.osamorządziegminnym(Dz.U. z2oL7r.poz,

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: .........;:'.-}.!r,{..:.ł.
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ll, l,}j.) )
1. Dom o powierzchni:........ł{...!..(-.:......... m', o wartości: łp,ę...ęprł {..

tytułprawny: , 
;,,,,,

2. Mieszkanie o powierzchni: ....,.-.*"... ......ffi', o wartości:

powierzch n ia :,..............,...... ;....... :. j.,........

Z tego osiągnąłem(ęłam) w roku u biegłym przychód

lnne nieruchomości: 1' l
powierzchnia : ..,............. Rt€ .. ś'/. OfudY.

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

:::::: : :::::::]::: :: : : : :: ::: : : : : : Ti:: ^,r:[ff :il ::: : :i i:::,./ -/

akcje te stanowią pakiet większy niż L0% akcji w spółce:

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

, 
::::::-::::-]::]:: :"i:::: :::1:y;: wri:}::,..:.,. :......,.}r.4.7,.. -,.:l.

liczbę i emitenta akcji: ...........

tytuł prawnyI

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

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

, 
:::::::, :::::]]: ]::::: :::::::: :::::}§^ łł:Iłi:;: :::::: : :,]::::: ::::::]l

J .J

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

lV.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

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

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj

o wartości:
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ 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

::::::::::::::::::::::::::::::::,:7::,}i:,_ynpa:1] .. ., .,,,,,.
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rządzam działalnością gospodarczą lub jestem 
!r._"d:tlf]:912 p1:.W:W:Fl!l?k,:j

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:7źl
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedst
(należy podać

- wspólnie z innymi osobami

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......nłę...,..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Vlll.

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub iąnej d4ęłalnpści zarobkorryej lub zajęć,,rpodaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ........y*!,ł,r..,/ł.:..../.!..+.::;/l.'ł.y.ł.. .:i.(l.::Ś..Ś,.:..::ł......,..
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżei10 000 złplych (w prlyRadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produk ąll: ..Bt?.l",!. ,ał& &..w.#.*...,,...,,,,..,......

.................r......

.cłlłlńna

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ].0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakigh ;ostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......




