
ośwIADczENIE MAJĄTKowE
b*rmistrz*, zastępcy burmistrza,

i€

Iozefow, dnia l8 grudnia 2018 r.
Uwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. i
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać "nie doĘczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.
S.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
.Ia, lriżej podpisarry. IłYSZAI{D OS'IASZ.

(irnior'a i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony: 14 LISTOPADA l960 r" w JOZEF'OWIIi,
URZĄD MIEJSKI W JOZEFOWIE, ut. xoŚCtUSZKI 37, ZASTĘPCA
BURMISTP.ZA JOZEFOWA

(mie.isce zatrudnienia. stanow-isko lub ttrnkcia)
paZapoznaniu się z przepisami r-rstawy z,dnta 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarcze.l przez osoby,,pełrriące tr-rnkc.je pr-rbliczne (Dz. U" z_2017 r. poz.1393)
oraz ustawy z drria 8 marca 1990 r. o samorządzie gnirrnym (Dz. IJ. z2017 r" poz. l875),
zgodr.ie z art. 21h te.j rrstawy oświadczanr. ze posiadam wchodzące w skład małzeńskie.j
wspolności nra.iątkowej lub stanowiące mój rrlajątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- śroclki pienięzne zgrornadzotle w,walucie polskie.i: 50 000,00 zł.MAł-ZEŃSKł
WSPoLNoSC MAJĄ],KOWA,

- środki pienięzne zgronradzone rł, walucie obce.i: NlE DOTYCZY ,

- papiery wartościowe: NlE DOTYCZY,
- na kwotę: NIE DO]'YCZY.



II.

1.2 domy o powierzchni: 150 m2, o wartości: 130 TYS ZŁ,tytuł prawny: WŁASNOSC -

MAŁZEŃSKA WSPOLNOSC MA.IĄTKOWA
2, Mieszkanie o powierzchnl: NiE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY tytLrł prawny:
t{IE DOTYCZY.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ROLNE. porł,ierzchnia: GRUNTY ORNE - 3.69 ha. I-AS - 1,5 ha,

ŁĄKA - 1,59 ha

o waftości: NIE DOTYCZY,
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY,
tytuł prawny: NiE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod w wysokości 1 TYS. ZŁ. : i dochod w
wysokości l TYS. ZŁ.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: NIE DOTYCZY,
o wartości: NIE DOTYCZY,
tytuł prawny: NIE DOTYCZY"
III.

Posiadam udziały w spółkaclr lrandlowych rlalezy podac liczbę i enritenta udziałów:

NIE DOTYCZY.
udziały te stanowią pakiet większy niZ 10oń r-ldziałów w spółce:

NIE DOTYCZY "

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłyrn dochod w wysokości:
NIE DOTYCZY.
IV.
Posiadam akcje w społkach handlowl,ch - nalezy podać liczbę i emitenta akcii:
NIE DOTYCZY,
akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcii w,spółce: NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągrrąłem w roku trbiegł5lm dochód w w),sokości: NIE DOTYCZY,
V.
Nabyłem (nabył n.ój małzonek, z rłyłączerricnl nlienia prz5,należnego do jego najątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, inrre.i palistworł,ej osoby prawne.j. .iednostek samorządu

terytorialnego, ich związków. konrunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbycir-r w drodze przetargu - należ5, podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY.

vI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należ,v podać fbnnę prawni] iprzedn.iot działalności):

NIE DOTYCZY.

- osobiście NIE DOTYCZY 
^



- lł,spólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku r"rbiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE
DOTYCZY.
2. Zarządzam działalrrością gclspodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnonrocnikiem takiej
działalności (nalezy poc,lac fbrmę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY,

osobiście: NIE DO]'YCZ,Y,
wspólrrie z innymi osobami: NIE DOTYCZY,

Z tego tytr,rłu osiągnąłern w, roku ubiegłym dochod rv rłl,sokości: NIE, DOTYCZY.

VII.
1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba spciłki): NIE DOTYCZY.
- jestem członkienr zarządtl (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestern członkiern rady nadzorczej (od kiedy): NIE DO'|YCZY,

jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągnąłem w roku r,rbiegł5rrl dochod w wysokości: NIE DOTYCZY.
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY.

- jestem członkierr. zarządu (od kiedy): NIE DOT YCZY,
-iestem członkiem rady nadzorcze.i3 (od kiedy): NIE DOTYCZY,
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY.
Z tego tytllłu osiągnąłem w, roku ubiegłym dochod rł, wysokości: NIE DOTYCZY.
3, W tunclacjach prowadzących działalnośc gclspodarczą: NIE DOTYCZY"
- jestenl człclnkiem zarz,ądul (od kiedy,): NIE DOI'YC.Z,Y"

- jestem członkiern rady, naclzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
- jestern człorrkiem komis.ji rewiz,vjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY.
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY.

VIII.
Inrre dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lLrb inne.i działalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot t-tz1,5[iwanl,ch zkażclego tytułu: DOCHOD ZTYTIJł,U ZATRUDNIENIA W
URZ!)DZIr, MIEJSKIM W JOZEF,OWIE 96 739,I8 Zł, -_ MAŁŻENSKA WSPOLNOSC
MAJĄTKoWA.

Ix.
Składniki rnienia ruclronrego o rł,artclści porł,l,że.j l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznl,cl' nalez,v podirc nirrkę. model i rolt proclr-rkcii): SAMOCIIOD TOYOTA RAV_
4 z2O10 r. - MAł.ZI]ŃSKA WSPOLNOSC MA.IĄ,|KOWA.




