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Załączniki do rozpoządzenia Prezesa Rady NIlnlstlóiv
z drrrrr 26 lutego 2003 r.

Zalączniknr 12)RADA MIE SKA W JÓZEFOWIE

"",...-lf.:finffi"
wzÓn

oŚWlADczENl E MA,ĄTKoWE

radnego gminy

f a n r.e tł tw..... ., d n i a ł0*./.{,,. @. 1.8,.. r.
(miejscowość)

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

każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkorrvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkołryrn obeimuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a) ,,.fttl!p-.R?,e.l,.,ka.{ał. l...t...t....t.l1.1.,

urodzony(a) trł.,.ł{, /!5źr , "j:]::::::1*::::::1::::::::::] 
* ;{ą2a (24.ź.'... ,, , .,

,....,.........,...,,n42/y-y,....P.n2,.X...//./lł.Js.tłl.E.l.,..,A/....7?..?EE,2k(Ę,.......,,.,.,...
,,,, śżźż.żŻ.i.Eża ż:r, żF_lżżaź., ,d ł_7?_ę?-ż,łs.r7 u *{ e .?,€F 2k/lĘ
.,..,..,..!, rł....ę.T ź k.a, ?! :I*,( 2.t 4 ę re §.,rk.,.,...,,

[miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2O!7 r,

poz, 1875}, zgodnie z arr. 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:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..........

tlĘ "'?lp,Fy,rż,Y,
.-...,..-/....

- papiery wartościowe:

,,, ,; il;i;, ,.,. , , //IĘ,.,?,:ę.ry.(?,Z.

r) Ze znianą rvprołvadzoną przez § l pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrórł,z dnra 28 czenvca 2()l 7 r. zlnienil_jqcego ro4lt,rza-
dzcnit- w spralł,ie określeńa wzorórv 1brruularzy oświadczeri nrajatkowych radnego gnriny. lr,ójla, zastępcy lvó jta, sckrctarza gnliIl_r,

skarbnika gnliny, klerownika jednostki organizac:vjnej gnliny^ ttsoby zarządzalącej i członka organu zarąclza]ącego Erlinna osobą
prawną ofaz osoby rłydając!.j dccyzjc adl-rrirristracyjrrc w ilrricniu q,ójta (Dz. lJ. poz. 1298). ldórc rł,cszlo r,r,życic z dnicm l lilrca
)017 r.
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4. lnnenieruchomości: l_ń ()

powierzchnia , ,k.!.!'.*.?.......,..^,.......

;;;il;,, , ,:,§.*Ę'16/,ń.;f;l§L?f:--...'.--..-^:::. 
::: 

_.. '....- .....-.., l
..........!......x.,.i............._..............f..l.......

lll.
]., Posiadam udziały w spdkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

{Vl h ,De,Txe-żr

IV.

1,, Posiadam akcje w spółkach handlowych z
w których uczestniczą takie osoby

udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:

, , ffi-I:.. ZŁł:.T.r_,c_ż_f.

tł,p,,,,,,D,ę,t:r,ł r r-.. __

o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ,....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w



Dzierrrrik ustaw *5- Poz.2020

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, 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:

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości , .t,i,,!ji....r|,|t_łś".'r>'
2.Łarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działaInosci

T]:::::i:::::'::"::::::::::::::::i,:l:łil":;;:t: i,.-1)]: 
" 

,, , ,. ,, 
",,,,-]j11]]]l_ 

_, _ _ l__, _ ..,,ńE l'płxćżł

_Ń;;;;i;;k;; ó;;;;;;;;j i;J :,..,u{E,..2 TX,ł-d*,.,:*:: : ,, ,::

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kie^l.,t,

z *g".y,;il ffi;;il(ęł.;i ;;;;; ; ;;;i';:,:i:ł{fa,31,;I" .:,ńńrr*]
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienią lub innej działalności zarobkowej lub zająć, z podaniem
kwot u3ysltriwanylh z,każdego tytułu: 5.f ,/2lDzrŁ..4€.Z Y. ..?tr,ęh/2. ..a.ę..S7...a..?.ź_E(.7........

ófEfV " '- [Ióćr i

- wspólnie z innymi osobami

Z tego !Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

:l|'i*::,'_*:.:o:]l;;i;::;i;;,;,,;; , ,,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ,,.,..




