
RADA MIEJSKA W JÓZEFOWIE
WPŁYT.IĘŁO

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują \M konkretnym przypadku zastosowania,
naleĄv wpisać.,niqśLqĘvcąv:.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, 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 zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oruz miejsca
położenia nieruchomości.

CzĘŚc A

Ja,niżejpodpisany(r, Qe8.n9.,..,.S.gY.,aXi.tr,.......§..8l.,?.*il,.**evr,

(imiona i nanvisko oraz nazrvisko rotlou,e)

urodzony(a) ..*1.Ł,..9..9...../95.6.!ł.,.,..............* ......Jl.tr.r.loi.ęs?awi.P*

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z200I r. Nr 142, poz. 1591 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1l3, poz.
984, Nr I53, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny: Dziennik Ustaw Nr 34 - żż20 - poz. ż82

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pie.ni

polskiej,,,,......,........,1l,.
zgromadzone
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rodzajgospodarstwa:..::;:::;;:;:;;==...,powierzchnia:.ffi....
o wartości: ..............:ffi
rodzaj zabudowy: .....ffi
tytuł prawny:........

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

ilL
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
udziałów:

fW].e,,....,_

udziałem gminnych osób prawnych lub
osoby - należy podać liczbę i emitenta

l0% tldziałówudzlaĘ te stanowią pakiet więkvy niż

:::]:: |oię e*$t!''fr

2.

II.

l.

2.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.,.......r]nn.Ł....

- papiery

Dom o powierzchni: ...,.,1.J..i*..........ffi2, Q

Ęrtuł prawny: ......................

Mieszkanieopowierzchni:..::::=.........*,,owaftości......:ffi.........
tytuł prawny:

Inne nieruchomości:
powierzchnia:

o waftości:
ty.tuł prawny:

Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ::::::=:::::=....

Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta
udziałów:



l.
Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet większy niż l0 %o akcji w spółce:

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

- należy podaó liczbę i emitenta

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małZonek, z lvyłączęniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:

rlr^.g -tĄ%

przedmiot działalności) :

- wspólnie z innymi osobami.....
. . . . .....,...., }i.t .r. i. .,,,.. ., r* 1"r.'.t..l'i,. -'.,.''..1;.j| ,, I

Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynt prżychód i dochód w wysokości: ..........

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
prawną i przedmiot

- wspólnie z innymi osobami nĄ^.ę........O"[łP-tfiĘ(\ {J

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

VI.
1.

działalności): .........



vII.
W spółkach handlowyclr (nazwa. siedziba

^r"r€. ,l
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :.....,.........,.,.f

jestenl członkienr rady nadzorcze.i (od kiedy): ...........,.l..,...].....
1 \ . ; i , l .,l V.,

....,...,. :.! i. Y,:.... §.::ł..l...'...':..Y].,-

iestem członkiem komisi i rewizyinęi ( od kiedv) :,..........j...,.,,. l
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"ł'{,Lt""_

z ;;;" ;;;i" 
". 

iue,.uł.;i;i;;,; ; ;il ;;i.;i; ;;ód ; ffi
vIII.
Inne dochody osiąganę z Wtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkńdego ty.tułu:

Ix.
Składniki mięnia ruchomęgo o wańości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ....,....

Ml: ffifr

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10000 złotych, w tym zacirynięte kredyty i
pożyczki or.Lz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiryku z jakim
zdaruęnięm" w j akiej wysokości) : ................

...........................rvr'.e...... CIł,'*.9 H.j.
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