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1ałąclniki do rtrzporządzenia Prezcsa Rady, \4inistróll
z dnia f6 lutegcl 2003 r,

Załączniknr 12)

RADA MIEJ§KA w JÓzEFowtE
WZÓR

oŚwlnoczrNl E MArĄTKoWE
Rady

podpis...-..li.i.

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

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

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

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza 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 dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

fiTiłr*pisany(a), ...,.,, -€,-.ry.g.,...§..nr.*. .. Ti"łł.9a,.... .,..1$Łxr§.głdl,*,.

(miejsce zatrudnienia, §tanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.zżO17 r,
poz. 1_875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,".....,...,!},l.*.,...9l.Ptlv]rV\

,*:l*.:T-::-.,,,,,;ilr; "l-;']*Ęffi ,,1\

]) Ze zIrlianą .,lprolvadzrlną przez § | pk1 l rozporządzelria Prezesa Rady Ministrólł,z dnia ]8 czenvca 20] 7 r. znlieniljącegtl r,ląl,rrzq-

tlzenie rv spral.vic okrcślcrua rłztlrórł lbrrlrularzy oświadczeri rna.jatkowych raclnego gnrin1, lvójta, zastępcy r,r,ójta, sekretarza gIllilrv,

skalbnika gliny. kiclor.r,łlikn jednostki organizacyjnej gnliny, osoby zarlądzające1 i człorrka orgatru zavątlzająccgo enrinną osobą

prawną oIilz osoby rł,irdająccj dccyzjc adnirristracy.jrro rł, inieiriu rvójta (f)z. U. poz. 1298), klórc rł,cszło rv zy,cic z dnicnl 1 1ipca

20l7 r.

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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l !l.
].. Posiadam udziały w spdkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,..hĄ.€..

lV,
]". Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlowych z udzjałem gminnych osób prawnych
takie osoby należy podać liczbę i

lub przedsiębiorców,
emitenta akcji:

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

i:::::-:]:::]:::::-1:::-| 
-:":: 

:::::":::::o 
--:::l]]ll,*]* offi,|*t

!l.
1, Dom o powierzchni:

tytuł prawny:
2. Mieszkanie o

tytuł prawny: .........

3. Gospodarstwo rolne:

tytuł prawny:
Z tego tytułu

...,.,..}9p,. 0.90_ ń,.

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości;

powierzchnia,....l.,.0.. .§.C...hP................,,......

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:..,...,.........,......,.,ł},r.P,,,...d*t.Vi.V"ł.V..............

'ix

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

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

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand*lowych -_należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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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, NtQre podlegało

:::::: ::::::::::::::::::::::: :*:::::: :]:::: :::: :::]:]]: ]l lli]_ .* o1* 
!,,*,-,X, ., ;,

Vl.
1-. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..i1.,i....J.§.|le't

, 6; .y,il ffiil;i;ł.,il;;il il;rł^ ;;;ffiJ ; ffi;;, ;v;;il;,, ńie :dĄq--fi
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działa'lno9ci

(należy podac formę prawną i przedmiot działalności): ,..,.....,h.r.{,...,..J*.Ę.:,l*,1n\ ,|,

Vll. l t*:::::::::::*:: 
li:-:::]:li::::::::] 

n:" onłĄ
:;",i"*.,ł";k;;;;;;;;;ł;Jkói,, . rii.r, #-!.ii"i,lr

"",,"""""";",
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......il.r(.......vl*.tą.ł*ą...\J
-j;;;";;;i;;;.; il,;j,il;;;;ji"o oi.lri, ;,, ,, e;l;i,*i
Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej.dzi,atalności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem

:::j::]:::::,::ii:::lill*l]l, ,, , 
ń:*, 

,":,oł:\_,]i ,, ,

- wspólnie z innymi osobami

- wspólnie z innymi osobami ....,.,.i:U.ę,.

Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .......h.q9,..
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lx.

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): .,..,.

Składniki mienia ruchomego o wartości
nalezy podać markę, model i rok




