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burnristrza,

Józefow, dnia 18 grudnia 2018 r.
Uwaga:

1.Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i
zupełnego wypelnienia każdej z rubryk. i

2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.c)świadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S.oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
Ó.W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
polożenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja. rrizej podpisany, ROMAN AN'IONI DZIURA.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony: 17 S'I'YCZNIA l960 r. w KRASNOBRODZIE,
URZĄD MIEJSKI W JOZEFOWIE, ut. KoŚCIUSZKI 37, BURMISTRZ.rózrrowa

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)
Po ZaPoznaniu się z przepisanri ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
deiałalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące furrkcje publiczne (Dz. U. z20;-7 t. poz,l393)
oraz ustawY z dnia8 marca i990 r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ. z2O|7 r. poz. 1875),
zgodnie Z art. 24h lej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej
ivspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny;
[.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 55 000,00 zł.MAŁŻEŃsrł
WS PoLNoŚc Hła.l,ą,f Ko WA,
* środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY,
- papiery war-tościowe: NIE DOTYCZY
- na kwotę: NIE DO]'YCZY.



ll.
l. j]otn o por.ł,ierzclrni: 220 m2. o wartości: 170 1'YŚ ZŁ. tytuł prawny: Wł,ASNOSC -
ir,4Ał,ZEN SK,,\ WSPOLNoSC MAJĄTKOWA
2. N{ieszkanie o porr,,ierzchłli: NIE DOTYCZY m2. o wafiości: NlE DOTYCZY tytuł prawny:
NlF. DOT,YC7,Y.

3. Gospodarstwo rolne:
rtldzaj gospcldarstrł,a: NIE DOTYC]ZY. powierzchnia: NIE DOTYCZY.
o wartosci: Nlll DO'IYCZY.
rcdzą zalrudorł,y: NtE DOl'\' C7,\',
l1,tul pralł,rlv; NIE DO'IYCZY.
Z tego t,vttrłu osiągnąłem \\,roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: NIE
lX),l-YCZY
4, 1nire nieruchonrości :

powierzchlia: D/-,IAŁKA BUDOWLANA o POWIERZCHNI 1009 m2. MUROWANY
GAŁĄZ Z L'OMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM O POWIERZCHNI 35 m2 -
MAł,ZIIŃSKA WSPOLNOSC MAJĄTKOWA.
{.l r,łvllriilr^1, t)ZlAŁKA - 30 TYS. ZŁ. BUDYNEK GOSPODARCZY - 20 TYS. ZŁ.
{l,:1, g I p131ylr1, : \A./ŁASNO SC.
tIl.
Posiaclanr udziałl w spółkach lrandlow,ych - naleźy poclać liczbę i enritenta udziałów:
i',llI1 DOTY{:?,Y.
i_itiziałł 1e stanorł,ią pakiet większy lliz 10oń udziałów w,spółce:

i,]ll] DO fYC7.Y.
l', lego t;vtułii clsiągnąłenl w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:
NlI1 DO'f YC'7,Y,

l \""

l)r:,.iadałn akc.ie w" społkaclr handlor,vyclr - nalezy podać liczbę i ernitenta akcji:
irt}l DO"TYCZY,
iiko.;e te stanclrvią pakiet rviększy niż l0oń akc,ii w spółce: NIE DOTYCZY.
,1_ tego tytułu osiągnąłem w,roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY"
V,

J\ahyiem (nabył rrroj trrałżonek, z r,r,r,,,łączeniem mienia przynaleznego do jego nrajątku
łliiręiinego) od skarbrr państrł,a. innej państwowej osoby prarł,nej. jednostek samorządu
it'l,1'ttlriaincgo. ich zrviazków. konrullalnej osoby prarł,nej lub związku metropolitalnego
nastepującc trrlenie . ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - na\eży podać opis mienia i

ei;ri,ę nab,vcia. od kogcl. Niij DOTYC.ZY.

Vl,
j. Prtlrvadzę działalność gospodarczf (należy podać forrrrę prawną i przedmiot działalności):

i\iiil t]O'fYClY.,
- o:scbiście NIE I)O'IYCZY.



iĄ,spóluie z irrllyrni osobami NIil DOTYCZY.
1, 1cgo tl,tułu osiir,],nąłenl w roku ubiegłyrrr przychód i dochód w wysokości: NIE
lX),l,Y(_,,/,Y.

ż '1,zlrz,tl,tizalll dztałirlnością gospodarczą lub.jestenr przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej
,izlałiti1,lrlsci trralezy podirc lbrrnę prawną i przednriot działalności):
l.;li: D()'|'\'L:Z,Y.

,rsoŁliscie: NlE DO t-\'CZY.
, rłsp(;lrrle z inny,rni osobarni: NlE DOTYCZY.

z:1 tegtl 1\,iułLl osiagnilierrr w roku ubiegłym dochod w wysokości: NIE DOTYCZY.

\,It.

i. W'spriłkach liandiorvych (nazr,r,a. siedziba społki): NIE DOTYCZY,
.icsteni członkienl zarząciu (od kiedy): NIE DOTYCZY,

- .jt]stel}] czlolrkienr rady, nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
icstenł członkicln konlis.ji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY,

l tcgo t!'tulir osiągnąłcnl w roku rrbiegłym doclrod w wysokości: NIE DOTYCZY.
.1 \Ą' sptlłdzielrriach: NIł] DO'I'YCZY.
- itlstelrl cz]ollkietlr z,arządv (od kiedy): NIE DOTYCZY,

icste nl człtlnkienl rad1, nadzo rczej3 (od kiedy): NIE DOTY CZY .

- jeslerll cz,łoltkienr koniis.ii rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
.1, icgtl li,tLtiit osiągrriiierrl rv roku ubiegłynr ciochóci rł,wysokości: NIE DOTYCZy.
3. \\' tilndac.|aclr prorvirclzacyclr działalnośc gospodarczą: NIE DOTYCZY,

.i,:steni człtlnkienl z.arz4dv (ocl kiedy): NIE DO'|YCZY,
icsl_enr członkielll rady tradzorczej (oc1 kiedy): NIE DOTYCZY.
jeslcnt czltinkiern konlis.ji rervizyjne.j (od kiedy): NIE DOTYCZY.

.Z tcgtl tvtllłu osiągr-iąłell w roku ubiegłym doclród w wysokości: NIE DOTYCZy.

Vill"
ii'llic tlochłlciv osiągallc z tlltułu zatrudnienia lrrb innej działalności zarobkowe1 lub zajęc, z
1lrlriitriiein iirłtlt ttzl,skiwatrycir zkażdego 1ytułu: DOCHOD ZTYTUŁU ZATRUDNIEN1A W
tllil,t;]t)zj.l1:. Mlt-,.ISKlr\l \\i .IC)ZEFOWIE,- l2l 900,84 ZŁ _ MAŁZEŃsrł WSpoLNoSC
|vf A.l;\-I'KOW'Ą.

iX,
:ililiLdniki tliitlnia rucholrrcgcl cl wartości powyzc,i 10 000 złotyclr (w przypadku pojazdow
ji-lci]ilallit]zlłvelt nalcz\ 1-1łldac tlrarkę. nrodel i rok produkc.li): SKODA OKTAWIA TQUR 1,6
l ')(\1 

L r |v1.\1.7,}jNSK A WSI)OLNOSC MA.IĄ'I'KOWA




