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głłłiłły, lłł,rł,,vdajaeei

Józefiiw, dnia ]B kwiełnia 20I8 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypełnienia każdej z rubryk

2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy łvpisnć ,,nic
dotvczy".

3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreśtić prrynależność poszczególnych skladników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsl<,ą lvspólnością
nrajątkową.

Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejalvne ilolyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

4.

5.

{l.
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CZĘSC A

la, niżej podpisany(a), ROMAN ANTONI DZII]RA
(imio@

urodzony(a) l7 stycznia 1960 r. w l{rasnobrodzie

Urzqd Miejski w rózefowie, uI. Kościttszki 37, Burmistrz Józefowa
(m iejsce załrudnienla" stanowisko lub fu nkcja)

Po Za9aznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalnoŚci gospodarczej ptzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679,z l99B r. Nr
113,Poz.715iNr162,poz.|126,z1999t.Nr49, poz,483,z2000r.Nr26,poz.306 orazz2002r,Nr
l13, Poz. 984 i Nr 2l4,poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca l990 r, o samorządzie grninrll,nr (Dz. U.

z2001r. Nr 142, poz. 159l oraz z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. t)84. Nr l5,j.

Poz. |271 i Nr 214, Poz. 7806), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiaclanr rvchoclzi}ce

w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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I.

Zasoby pieniężnc:

- Środl<i pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: 29.106,00 zł -wspóIność majqtkowa małżeńska

- środki pienięzne zgramadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papicry i.vartościowę: NIE DOTYCZY

na kwotę: NIE DOTYCZY

II.

l. Donr o powierzchni: 220 m2, o wartości: około I70 tys. zł

tvtuł prawny: polwolenie na budowę, polisa ubezpiec7,eniowa - wspólność majqtkowa małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: NlE DOTYCZYm2, o wartości: NlE DOTYCZY
tytllł prawny: NIE DOTYCZY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY

o rvartości: NIE DOTYCZY

rodza.i zabr:dowy: NIE DOTYCZY

tvtuł praw,ny: llIE DOTYCZY

Z tego tytr-rłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruclromości:

Powierzclrnia: działka budowlana o powierzchni 1009 ffi2, murob,an! garaż wraz

z pomies4czeniem gospodarc7ym o powierzchni 35 m2 - wspólność majqtkowa małżeńska

o rvartości: clziałka 30 tys.7ł, budynek gospodarczy 20 tys. zł

tytuł prawny: umowa nabycia, Akt notarialny Nr 10274/87- wspólność majqtkowa małżeńska _

III.

Posiadam Lrdziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułLl osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w .,vysokoścl: NIE DOTYCZy

Iv.

Posiadanr akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

a



akcje te stanowią pakiet większy niż !\Yo akcji w spółce: NIE DŻTYCZY
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: NIE DoTyCZy

Y,

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego ,do jego ma,iątku ocirębnegcl)

od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich zrviązków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle gńo zbyciu w drodze przetargLl _

należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

VI.

l . Prowadzę działalnoŚĆ gospodarcz ą2 (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DOTYCZY

- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś ci: NIE I}Ż|-YCZY ,

Ż. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikieni takiej
działalnoŚci (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DoTyCZy
- osobiście NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: NIE DaTyCZy

VlI.

l. W spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki): NIE D?TYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy); NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc,i: NIE DoTyCZy
2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od l<iedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: NIE DoTyCZy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DŻTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
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