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RADA MlEl§I(A W JÓZEFowtE

Załączlltki do rozpoządzenia Prezesa Radv !linistlów
z <jnia 26 lutegcl 2003 r,

Zalączńknr 12)

wzÓa

oŚWlADczENl E MAJĄTKoWE

radnegogminy r l i' 

{ śr żEfOŃ..,, on," 2ń..4..{,.&.9|.§
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą stalannego i zupełnego urypełnienia

każdei z rubryk.
2. JeżeIi poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wFńsać ,.nie dotvczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych składników

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

4. Oświadczenie o stanie majątkorłrym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkorłrym obeimuje rórłrnież wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
J a, n iżej pod pisa ny{.di, ......,...Z,h. t..G_M.t Ę.hJ-......K.^ł.ń. P.

urodzanllel gś a k iT§§6:::::::::::::::::::] *, 4oee*aŃ r Ę

Ri::,i,óŃ_ .*§xĆle_ *i|ć.Ń.Ł_:>a.r< i C.i:i. ; J r] r, e ,§c,i; t :, l:i rl lilće. ,
' ' 1.i.1r.u,.t,udnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2OI7 r,

poz. 1875), zgodnie z art. 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: ..; u . 6*?,
-j.ail ;;;;;;;;;;;;;;;;;";;;;;i;;";;;;,,,, ;i;" a;;tfi,ći.]

il,l;ł-i;"::il:, 
,.:l 

ńid 
.''."$l.9',,, , ,, , , _

)' 7,e nnianą rvpror.vadzoną przez § | pkt l rclzpclrządzenia Plezesa Racly Minist,óił, z dnia ] 8 czenł,ca 2() l 7 r. znl iell ill jącegtr rtlzllt,l,za -

clzenic r,l,sprarvie okeśIenia rvzorórł fornrularz1, oswiadczcrinrajtrtkorvychraclriego gIrrlny. lvójta, zastęplcy ri,iljta, sekretarza gnliIlv.
skarbnika glliny, kiertlwrlika jec,lnostki tlrganizac:yjnej qnlin1,,. osoby zanądzającc1 i członka organu zarzitclzająccgo 15lllnna trsobą
pra\Ą/na ofaz osoby wydającL,j dccyzjc adn]illistrac]y.jlrc w ilnieńu wójta (Dz. IJ. |loz. I]C)8). klórc rł,cszło r.r,żl,cic z dtrictll 1 Lipca
]0l7r_
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2. Miesz ka n ie o powi e rzch ni 
1 
t rlŁ. r,\O1 TrT', o wa rtości :

o Wartości:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

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

Poz.2020

3,Gospodarstworolne: ( l t ,l
rodzajgospodarstwa: ..,.Vl.r.Ć.......ń.9§y..Lł.l:.. powierzchnia:.........,.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,..,.,..........
4. lnne nieruchomości: c | .l ,,

::'"::":::]:, , :: ']lŁ ,*o'Iu*J

lI|.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,

-l"":|"".:l::Ti:::,il:] J,l3ti"§i:9,]:,]:::":i_l1l.,, .,

' :::::::'" :::::-'-]::::Irć':i 5tl,itTr.i1:::::::::]::::::*::::: :::::]::
't / /

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ,.........,..,....,

-:"]::. 
::*.::.:l ,iili1Jjl'i,-t"*i.3*l"iil ,:i: ,, 

"'"" 
,i::

lV.
].. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet większy niżI0% akcjiw spółce:

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

, 
::::::-:::::-]::::::,:::::i§i*-:$;\9l"iĘ:,:::::: : :,:::::]uo|,,
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości

l!.
1. Dom o powierzchn[;

tytuł prawny:
m2, o wartości:
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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

-il:-:::§:::---...l:--.iH:U-.tłS[TŁ'i|*-lr:._,, ._.

- wspólnie z innymi osobami

Poz.2020

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,.........,..,..,

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dąiałalności): ,f ...,..,..,..,.f/.,

- wspól nie z innymi osobami

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

Vll. { i
* 

::::i::: :::1:*:: li:-":]::1]:: :::]:]] ]i _ ] l , ']l" 7 
o] 

:]

l\

- 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: ,.............,.,..

VlIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

,.§l.v,Y.t.ę,kĘ,f,L

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalęży

- osobiście

prawną i przedmiot działal ności }: .....................
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

::|':-::'_*:l'"o:]l':i:-i-'|...,.::,,,o-*ł.;,y...j...... , , ,,

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 1_0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

::::::::::]::::::,::l:::]::::Tli,€*] lł§$iiŁ?::lT::]l1l]1ll"l::::*:::]]lll: : :/l




