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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy rvpisać "nie

dotyczy".

3"-osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przynależność poszczegóInych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku o

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś i

tą,qnrn a ĘŃKk qv $e p6FOSd,
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adresu zanlieszkania skladającego oświadczenie oraz nriejsca położenia nieruclronlości.

CZĘSC A

(inliona i nazrł,is]ii,l tlraz nazrvisko rodorve)

urodzotil,,,,. 14 listopada 1960 r...........................tv Józelbrvie.

.Urząd Micjski z-ca Burnristrza Józefowa.

(mie.isoe zittt,uclllicnia. stttIlolvisko lub lunkc.ia)

po zapozlliulir-r się z przepisami ustawy z dnia 2i sierpnia 1997r. o ograniczenitt prowadzenia dzialalrlości r)():ij,1.1(lill,t]zc.i l)I,zc7,

osob;, pełniące funkcje publiczne (Dz. U, Nr 106, 1loz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162" ;ltll,. l 1_1(1 .1 i,)9t) r Nr .l9.

poz. 483. z 2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2002 r" Nr ll3. poz. 984 iNr 214, poz. l806) ofilz Llsta\\i_\" ,z ciIlilr li lrl;tt,r_:li ]()9() r.

osal-nol,zątiziegninnym(Dz.U.zż0O1r,Nri42,poz. l59l orazz2O0żr.Nr23,poz.220,Nr62, 1lclz,5_-iS, Nl l]l.pclz.98,1.

Nr l53. 1loz. 127 1 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczanl, zc 1losiacllllll tt,clttl,lrllcr: rr skłacl

małzeńskicj rvspólności majątkowej lub stanowiące mój najątek odrębrry:

I.

Zasoby pienięzrre:

- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polsl<iej:.............."..50 tys. zł rvspólność nrajątkcllllr lłlltli,rliisliżt.. .,..,.,....

- środI<i ;lienięzne zgromadzone w walucie obccj: ......,.,....... .nie dotyczy.... .

,.na l<rvotę:, ..............nie dotycz,v.....



tl.

l. 2 clolll o 1lori.icrzchlli l50 nt2, o wartości: 130 tys. zł.. tytuł prar,vny: umowa darowizny, wspólność

ntil,i4 tI<rlrt :r llta lżclisl<:r.

2. N,{icszltarlic rl 1ltltl,icrzchni: .,nie dotyczy., m2, o wartości: ..nic clotyczy.. tytLrł prawny: ..........nie clotyczy......."...

3. Cos;loclarstir tl roltle :

loclzirj gtls1,.rlrllrl,slr\źl: .................rolne...............,....., por,vierzchnia: grunty orne-3,69ha, Ias-1,5ha, ląlra-1,59ha

rodziri zabLl,_i,)\\ \,: ...,.,.....,..budynki gospodarcze murolvżlnc, stodolzr drclvniana

t),lLlł prau,ll\,: .... umowa darowizny, wspólność majątkowa małżeńska................

Z tcgo lrtLlltt ositiu.llalclll rv rol<u ubiegłym przychód idoclród rv wysokości: .........,.............l tys. zl.

4. lnnc llicrucllotllości:

III.

Posiaclalll Llclziałr, rl sptill<ach handlorvych - należy podać liczlrę i enritenta Lrdziałów:

Z tcgtl t1,1Llltl tlsilttl.tlllłctll rł, tcll<Lt Lrbiegłym dochód w rvysokości: .............................nie do§czy.

IV,

Posiadatll al<c.jc li s1lołl<ach halrdlorvyclr - należy podać liczbę iemiterrta akcji:

......,..nie dotyczy.....

Z tcgo irttllt,i tlsillgilltlcl1-1 rt, rokLt Lrbiegłym dochód w wysokości: ......,...,.. nie do§czy

V.

Nabyłenl(allr) (Ilitbvi rlló.i tliałzotrck. z wyłączeniem mierria przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Pańsltvlt. ilrllci 1llrlistrr,oulc.i osoby prawne.i, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow Iub od konlunalne.j

clstlbl'1lrarvllc,i ll,t.rtgp1l.iilgg lllienie. które podlegało zbycir_r rv drodze przetargll - należy podać opis mienia i datę

VI.

1. Prowaclzc clzialaIntlść gospoclarcząŻ (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..............

"..........nie dotyczy.....



Ł'' tego tytułLI osiągnąłęn,l w roku ubiegłym przyclrod i dochod w wysokości: .,..",......"..,....Ilic ctcll1,czl

ż. Zarztlclzan działalnością gospodarczą lLrb .jestem przedstawicielem pełnonrocniI<ienl tlri,,lc1 dzilrllillrtlści

Z tego tytLlłu osiągnąłem w roku ubiegłym doclród w wysokości: .....,..,,... .nic tltlt\,cz}, .

vII.

l. W spólkach lrandlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotvczy

.etll członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,..........nie dotyczy.....

2. W spółdzielniach:

- jestenr czionl<iem rady nadzorczej3 (od kiecly): .nie clotyczy. ... ... .

- jestenl cz)otll<ienr komisji rewizyjnej (od kiedy): .................nie dotycz,v.

Ztegcl tytułLl osiągnąłem w roku ubiegłym dochod lv wysol<ości: ..............................llie tlotvc;-l

3" W firndacjaclr prowadzących działalność gospodarczą:

- jestenl czlorrkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczv

- jestenl członl<iem komisji rewizyjnej (od l<icdy): .nie dotyczy.,,. ... ... .

Ztego tytLlłu osiągrrąłem w roku ubiegłyrn dochód rv wysol<ości: .......,.,.............,.....nic cltltl,cz.t,.

VIn.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z poclaniem kwot

uzyskiwany ch z każdego tytułu :

- dochód z tytułu zatrudnienia w GZAS w Józefowie *3 259,4| zł,

- dochód zĘtułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Józefowie - 84 486,21, zł,




