
URZĄD.YiFJSI(I u, JOZnFOWlIWPŁYNĘŁo

2018 -0Ą- 2 5

§karbnikagminy!@i
ffi€§eby{a#uądz*jpi

osełłp+ał+*ą
je-adminis@1

Józefiiw, dnia 25.04.2018

(miejscowośó)

Uwaga:
l". 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 wpisać "nie dotyczv".
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 majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawneo w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,niżej podpisany(a), Wesława Kulpa Herman

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1 1.09. 1959 roku w Józefowie

Urzqd Miejski w Józefowie

z-ca skąrbnika
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r.
Nr 113, poz,7I5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz,483, z2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2O02
r. Nr 1l3, poz. 984 i Nr 2I4, poz. 1806) otaz ustawy z dnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z200l r. Nr l42, poz, l59I otazz2O0żt" Nr 23, poz.2ż0, Nr 62,

558, Nr 113,poZ. poz. 984,
Nr 153, poz, 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 37495,36-wspólnosć majątkowa

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
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il.
l. Dom o powierzchni: ]00 ffi2, o wartości: 170.000,00 złotych,,tytuł prawny: własność

małzeńska

2. Mięszkanie o powierzchni: nie dotyczy, ffi2, o wartości: nie doĘczy, tytuł pravlny: nie

dotyczy;

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa rolno- leśne o powierzchni 1,02ha w tym 1100m las o wartości

5.000,00zł,użytki rolne 9100 m o wartości 4.500,00zł -własnośó akt notarialny

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłęłam w roku 2017 przychód i dochód w wysokościZ34,5lzł,
4. Inne nieruchomości:
-działka zabudowana o pow. 32Im- własność małżenska l5.000.00zł , działkazabudowana w
części Il2 z656 m2 o Ógólnej wartości 15.000,00 zł,-własnosć małżenska -akt notarialny
: działka o powierzchni I300 mz współwłasność w części I/2 części -działka budowlano-
rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym - współwłasność w części ]/2 tj. 55m2 o wartości
9 0. 0 0 0, 0 0 zł. Alś notarialny
, -nieruchomość zabudowana o pow.921 młączna wartośó 180.000,00 ń - . nabyta po

dzialę spadku po rodzicach Protokół Sądu Rejonowego w Biłgoraju Wydział Cywilny

Syg.akt I Ns665/13 z dnia27 marca2}l5r -własnośó męża.

IIL
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nie dotyczy, należy podać liczbę i emitenta

adziałów nie doĘczy

udziały te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce: nie dotyczy,

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy,

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitęnta nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I0% akcji w spółce: nie doĘczy,
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z rvyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terflorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetarga - należy podać opis mienia i datę nabycia, odkogo: nie
dotyczy,

VI.



1. Prowadzę dziŃalnośó gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot
działalnośc i): ni e do Ę czy
- osobiście nie doĘczy,

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie
doĘczy,

2. Zarządzam dzińalnością gospodarczą lń jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy,
- osobiścię nie dotyczy,

- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy,

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siędziba spółki): nie doĘczy,

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

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

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,

2.W spółdzielniach: nie doĘczy,
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-,
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy,
3, W fundacjach prowadzących dzińalnośó gospodarczą; nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -,

-jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy): -,

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

Ztego qrrufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -,

VIII"
Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego Ęrtufu: I. dochód własny: 88.042,46 w Ęm(z tytułu
zatrudnienia - Urzqd Miejski w Józefowie- 87.294,20 ,- umowa zlecenie PZU Centrum
Operacji Spółka Akcyjna 013]049]0 -748,26) 2. dochód męzą: 26.208,68 zł z( z Ętułu
zatrudnienia - Przedsiębiorstwo ProdukĘno-Usługowo -Handlowe Dqb Józeftw ,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji): nie dotyczy;

x.




