
:] oŚwrłnczrNlE MAJĄTKowE
_: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy_, ł<ierownika.iednostlri orqanizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i czlonka organu rarządzaiącego gminną osobą prawnĘ-
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Józefów, dnia 26.04 2018 t

(miejscowośó)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełneg,
rvypelnienia każdej z rubryk"
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ wpisać "ni
d_otvcąvl'.
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych składnikór
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maĘeńską wspólnościl
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą.
S.,ąświadczenie majątkowe obejmuje rfivnież wierrytelności pieniężne.
6. ,l części A ośrviadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycąc
adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a) Maria Rysztak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 10.12.1962r. w Józefowie.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim - dy
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapaznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarcznj prze
osoby pełniące funkcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz. 715 i Nr 16ż, poz. 1lż6, z 1999 r. Nr 49
poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz,306 Qrazz2002 t. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. l806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 l
o samorądzie gminnym (Dz. U. z200I r. Nr 142, poz. 159l oraz22002r. Nr 23, poz.ż20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.98Ą
Nr 153, poz, 127l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h Ę ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skłar
maŁeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 18 tys. zł.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotycry

na kwotę: nie dotycry

il.

majątek wspólny

l. Dom o powierzchni: dom --72 mŻ

o wartości 150 tys. zl.

tytuł prawny: współwlasność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry m2, o wartości: nie dotycry tluł prawny: nie dotycry

3. Gospodarstwo rolne: rcdzaj gospodarstwa: nie dotycry, powierzchnia: nie dotyczy
l
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o wartości: nie doĘczy: rodzaj zabudowy: 
, 
nie dotycry

1 tytuł prawny: nie doĘczy

Ztego tytufu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotycry

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 0,1ó18 ha -działka; budynek gospodarcry - 12m2

o wartości: 50 tys. zl.

tytułprawny: współwłasność

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotycry

udziały te stanowią pakiet większy niż llYo udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji w spółce: nie dotycry
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynalehtego do jego majątku odrębnego) od Skarbt
Państwą innej państwowej osoby pralynej, jednostek samorządu terytorialnego, ich mviązków lub od komunalne.
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datq

naĘcia, od kogo: nie dotyczy

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarcz{ @a|eZy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry
- osobiście: nie dotyczy

- r.oólnie z innymi osobami: nie dotycry

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

2. Zarządzam działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnośc
(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

vtI.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry

- jestem członkięmzarządu (od kiedy): nie dotycry

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

2. W społdzielniach: nie dotycry

- jestem członkiem zatządu (od kiedy nie dotycry

-jestem członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcry

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

3. W fundacjach prowadących działalność gospodarczą: nie dotyczy
,^

-.r em członkiemzarządu (od kiedy): nie dotycry

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vIIL
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwo

uzyskiwanychzkażdego tytułu: z tytułu zatrudnienia osiągnęlam dochód w wysokości-77661,43 zł,

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należ;

pr ć markę, model i rok produkcji): Opel Astra Sports Tourer 1.4 rok produkcji 2015 - współwlasność

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki, nt
jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokości): nie dotyczy
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