
ośwIADCzEIyIE MAJĄTKowE

oraz osoĘ wydającej decyzie administraryine w imieniu wójta

Józefów.., dnia 25 lcwietnia 2018 r.
(miejscowość)

l/waga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ilo zgodnego z prawdąo starannego i zupelnego
wypelnienia każdei z rabryk-
2. Jeżch psrrząólne rubryld nie znajdują w konlrretnym przypadku złrfo§oyanią naleĘ wpisać ''nie
dotYczv".
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest ohąślić przylależnńć poszuąótnych skladników
majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńsĘ wspólnością
majątkową.
4. C iadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granĘ.
5. oswiadczenie majątkowe obejmuje ńwnież wierąńelności pienięźne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia z,awarte są informacje jawne, w czgści B zaś informacje niejawne doĘczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

cząŚc a
lą niżejpodpisany \ilładysław Stanisław S[TARZ.........

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28 maja t955r .w Tereszpolu - Zygmunty

......,...........Urząd Miejski w Józefowie - Kierownik U§C
(miejsce zarudnienĘ stanovi§ko lub fimkcja)

n 7A9onaniu się z PrzePisami u§tawy z dnia 2l sierpnia lWr- o ograniczeniu prowadzenia działalności gaspdarczej przsz
xoby pehiące funkcje publicme (Dz- U. tr{r 106" pz 679, z 1998 r- D.[r l 13, pz 7l5 i }.{r 162, poz tlń, ; 1999 r. Ńr 49"
loz.483,z2000 r.Nr26, poz.306orazzż0O2r.Nrl13, pz.984iNr2t4,poz. 1806)orazustawy zdńa8marca1990r.
) Sar 'ądzie gminnym (Dz. U . z 200l r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 200ż r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poŻ. 558, Nr l l 3, poz 984,
Vr ll-rn Pz l27l i Nr 2l4, poz 1806), ągodnie z arL 24h tej ustawy oświadczarĄ ze posiadam wchodące-w skład
nałzenskiej wspólności majątkowej lń stanowiące mój majątek odrębny:

t.

lasoby pienięme:

,środki pienięzne zgromńmne w walucie polskiej:- -.......27595,w ń własne.

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: .........nie dotyczy



tI.
l-DomoPowierzchni: ll2m2, owartości:- l00tys-zł-- qrtułpravvny: rł,spółrvłasnośćmałżeńska___....._.._.

2- Mieszkanie o pow: nie doĘczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa: .------.nie doVc,ry ., powierzchnia: nie doĘc,zy

Z tego tYtufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4- Inne nieruchomości:

l/.Mieszkalno-gosPodarczy powierzchni: 77 m2, o wartości: 60 tys.zł.tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2l- Sznpa drewniana o wartości: 6tys. ń- §rtuł prawny : współwłasność maŁeńska._..__..._

3l- Dńńka zabudowana / usytuowany dom i bud. mieszkalno-gospodarczy orazszopa: o pow_ 25,19 ary

o wartości - 75 Ęs. ńl -tytuł prawny : współwłasność małzeńska.
,. Dzińkabudowlana - 26ary,owartości :78tys-ń. Ęńułprawny: współwłasność małżeńska.

m.
)osiadam udziaĘ w spółkach handlowych -naleĘ podac liczĘi emitenta udzińów:

nie dotyczy

rdziĘ te stanowią pakiet większry niż lW/o udziałów w spółce:.....------. nie dotyczy

1tego §rtufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -.---..----- nie doĘczy

v.
'osiadam akcje w spółkach handlowych -należy poda§ liczbę i emitenta akcji:

- 65 akcji - Z,akJńy Tytoniowe w Lublinie Sl\

::: :::::::::,"-* :,,-* ::1]: ::ru Tff:;,
1tego tyfufu osiąnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .---- .nie dotyczy

'IabYłem(am) (nabył mój małZoneĘ z wyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
'ństwą innej Pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnegÓ, ich ńąrxa* luu oa iomunalnej
soby prav*nej nasępujące mienie" kóre podlegńo ńyciu w drodze przetar-w - naleĘ podać opis mienia i duĘ
rabycią od kogo: -.--.....-.--..- nie doĘczy

. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą2 (nalezy podać formę pralvną i przedrniot działalności): nie dotyczaosobiście - nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami ....-.--. nie dotyczy

1tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ._._._.___. nie dotyczy

ą.



)-. Zatządzam dzińalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielern pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podac formę prawną i przedmiot działalności): --......-----.. -nie dotycTy ---.------....

-wspólnie z innymi osobami nie dotycry

L,tego tytufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..-. nie dotyczy

iry.
l. W społkach handlowych (nazwą siedziba społki): .nie doĘczy

. jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

.jestem członkiem rady nadzarczej (od kiedy): -- nie doĘczy
jestem członkiem kornisji rew'lzyjnej (od kiody): -ńe doĘc.zy

Itego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......-....... nie dotyczy

|. W spółdzielniach:

jesr,-,l członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rńy nadzorczej3 1odkiedy): ńe doĘczy
jestem członkiem komisji rew|zyjnej (od kiedy): ńe doĘczy
1tego tytufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............... nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

jestem członkiem zavądu(od kiedy): ńe doĘczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

1tego tytufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: -.-----..-.--.. nie dotyczy

aIII.
nne chodY osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
zYskiwanYch zkaŻdego §tufu: zrłułu ntrudnieniaw |Jrz$zie Miejskirn w Józefowi e - 59.139,68 zł. Ztytufu
atrudnienia Żnny - 31.997,14 zł,umowazluęnie-340,28 zł. diesaradnego - 5.400,00 zł_ ernerytura-28749,72zł,

rne zródła 3.408,35

lL
lkładniki mienia ruchomego o wartości powżrlj 10-000 ńoĘch (w przypńku pojazdów mechaniczrych nale4
odać markę, model i rok produkcji).........nie doĘczy .

bbowiązania pienięfue o wartości pov{yżęj t0-000 złotych, w tym zasiągnięe k 
"dyty 

i poĄczkł oraz warunki, na

rkich zo*aĘ udzielone (wobec kogo, w zlrtiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy




