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Załącznikl do rozpoządzenia Prezesa Rad1,, N,Iinistróiv
z <Iia26 lutego 2003 r.

Zalączniknr 12)

ńADA MIEISKA W JÓzEFowtE

/.:
...../.,,.......

oŚWADCZENIE MA|ĄTKoWE

radnego 8miny *J2

TCXJ, a.....,..., dnia .

U (mieiscowość)

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

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

maiątkourych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

CZĘŚĆA .>l: l /
J a, niżej podpisany(a),,.... J l.a.(.dt./ł Cł..,.

u rodzony(a) .ag.. c6. /.3-59.'.:§

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2017 r,

poz. 1875), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

)' Ze zrnianą wpIo.,vadzoną przez \ś l pkt 1 rozpclrządzenia Prezesa Rady Ministl,órv z dnia 2ll czenvca 2() l 7 r, znlieniającego ro7T\rrzir-

dzerrie lv spratł,ie okleślerua rvzorórv fortlulazy oświadczcri nrajatkorvych rarilegtl gnrin1,. tójta. zastępcy wójta. sekretarza glrlirry.
skarbrrika gnriny" kiertlwllika jedlrostki tlrgalrizacyjnej gnlinv, tlstlby zanąclzalące1 i członka organu zarządza1ącego Eninna osobą
prawllą ortu osoby, wydającc.j dccyzjc adlrrirristracy.jnc rv inicniu rł,ó.ita (Dz. IJ. poz. 1298). klórc lvcszlo rv z_l,cic z clnicnl l lipca
20] 7 r.

4.
5.
6.

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

lll.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

- 
:::T: :::::::::ii ]:::: ":::], }1 ::: pż?u:ł |

emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niżtO% udziałów w spółce:

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

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

, 
:::::::, :::::l:]::::::::]:::}iźl:,2Ył,;1:ł-o1":,::::::*::::1 ll]]]]]l , , ,

'- J _,.'

lv.
]., Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób
takie osoby należy podać

prawnych lub przedsiębiorców,
liczbę i emitenta akcji:

,..,..,r'.,...,........

... n ę..,...da /-ucp..ęl..
(/ 'J

akcje te stanowią pakiet większy niżI0% akcji w spółce:

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

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

ll.
1. Dom o powierzchni:

tytuł prawny:
2. Mieszkanie o m2, o wartości:

3, Gospodarstwo rolne;
rodzaj
o wartości: ....
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

ffi?,.O

powierzchnia, §p/-6 ńą

4. lnne nieruchomości; / /
powierzch n ia : ..,...........,. ... .. fr, te....dQ{Yrrf

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
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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, które podlegało

:.lll:-Ti:::::::::....llll" 
::§io:,,',:§ffi,..:-.'i:..l_,, ..,UlJ

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
2. Zar ządzam dzi ałal ności ą gos pod a rczą l u b jeste m

(nalezy

1. Pror,yadzĘ działalność ąosp$arczą (należy

.. -. . /y. G . r.: :. ł G :/.., .,/}ł ę. illut } /. c?l:,, ó ., .,

- osobiście .....,.,,/. ak,,

- wspólnie z innymi osobami

-'
Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... /łłą:;";

Yrl'roo*Ou.n handlowych (nazwa, siedziba spółki): łr,:...r:/$c,:;a

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIll.
lnne dochody osiągane z Ąltułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:
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Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

:::::::::::l1-1 l]1:]:::::::ii|?"'Ńit3ł,& ,,pppą ,, ,,, ,, .

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 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): ,,.,..

,aę.,..
......ł.,...l.,....,....,-,.d"w?
""""""""(7""",




