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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zuPełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać !Ę
dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynaleŻnoŚĆ PoszczególnYch składników

majątkowycho docirodów i zobow iązań do mająt[u odrębnego i .u3ątku objętego małŻeńską wsPÓlnoŚcią

majątkową
a. ÓŚwiadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. Oświadc".ni" majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne, 
1 !_ f^___^^:^ _i^i_,,

6. )Ą części A oświńczenia zawarte-ą inro.rnac;Ó Jawne, i "ręś.i 
B zaś informacje niejawne doĘczące

fld. ,tl zamieszkania składającego oświa"dczenie orizmiejsca położenia nieruchomości,

CZĘŚC A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

01 marga 1973 roku w Józefowie

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy_l oni" ii sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci gosPodarczej Prze

osobypełniącefunkcjepubliczne(Dz.U.N, 106;p";,679,z1998r]Nr 113, PÓz.71,5 iNr 162, Poz.tI26'z1999 r'Nr49

poz. 483, z 200Or. Nr ź6, poz. 306_ 917r, 
,_|ooz,. Ńr r 13, poz.984 i Nr 2I4', poz. 1806) oraz ustawy z dnla 8 marca 1990 l

o samorządzie gminnym (Dz. U. zż0OIr. Nr 142, poz. 159i 9rTr2OO2r.NiŹ:, Poz.ŻŻO'Nr 62' Poz. 558' Nr 113' Poz'98l

Nr 153, poz. I27I i Nr 214, poz. 1806),^;g;Óń;-, art..ż4h i4ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w skła

małZenŚde3 wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

URZAD MiDJSIil w JOZEFOWE"WPŁYNĘŁo

2018 -0Ą- 3 0Data

Si(IEtto\tIAI\o
Do Pan/Pani

Data,.,,,,..,.........,_ Podpis .......,....,...,,-

Dom o powierzchni: 89m2, o wańoŚci: 25.900,00 tytuł prawny: współwłasnoŚĆ 1l4 częŚcil

Ja,nizej podpisana,

Urodzony

L
Zasoby pieniężne:

-środkipieniężnezgromadzonewwaluciepolskiej:50.000o00zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘcry,

- papiery wartościowe: nie dotycry, na kwotę: nie dotyczy,

2. Mieszkanie o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

il.
1.

nie doĘczy m2, o wartości: nie dotycry, tytuł prawny: nie doĘcry

rodzaj gospodarstwa: rolne , powierzchnia: 2,08ha o wartości: 6,000,00 , rodzĄ zabudowy: budyn

gospodarcze drewniano murowane, tytuł prawny: współwłasność 1/4 części

ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 0o00,



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie doĘcry, _:,

o wartości: nie dotycry,

tytuł prawny: nie dotyczyo

ilI.
posiadam udziaĘw spółkach handlowych - należy podać |iczbęi emitenta udziałów: nie doĘczY,

udzińy te stanowią pakiet większy niż l\Yo udziałów w spółce: nie doĘczy,

ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry.

Iv.
posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji: nie dotYczY,

akcje te stanowią pakiet większy niż l0o/o akcji w spółce: nie doĘczy
,-:

Ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem (nabył mój mńżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eźntego do jego majątku odrębnego) od Skańu
państwa, innej-pańsiwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego, ich rwiązków lub od komunalnej

osoby piu*r,.; następującó mienie, t<tore lóategało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó oPis mienia i datę

nabycia, od kogo: nie doĘcry.

vI.

1. prowadzę działalność gospodarcz{ @a|ezy podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie dotYczY,

- osobiście: nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.

Ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie doĘczY.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzińalnoł-

(na|eży podać formę pramą i przedmiot działalności): nie dotyczy,

- osobiście: nie doĘczy,

- wspólnie zinnymi osobami: nie doĘczy.

Ztegotytułu osiągqąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie do§czyo

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy,

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy,

Ztegotytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry.




