
ośwanczrcNlE MAJĄTKowE

wójtao zastępcy wójta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminyn osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oyaz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta 1,1

Józefów- 26.01.2018 r.

UWAGA:
l . Osoba składająca oświadczenię obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
Ieżeli.poszczególne rubryki nie arajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową,
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĄu i za granicą,
OświadczeIrie maj ątkowe obejmuj e również wierzytelnclści pienięme.
W części A oświadczenia zawarte są infomacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

ż.

Ą.

5.

6.

CZĘŚC A

Ja,niZĄ podpisany, Zbigniew Popik 2018 -04- 27

urodzony 28 styczrua 1953 roku w Józefowie.
ZakŁad Wodociągów i Kanalizacji w Józęfowie - kierownik.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcj e publiczne (Dz, U. Nr 1 0ó, poz. 679 , z |998 r. Nr 1 13, poz. 7 15 i

Nr 162, poz. 1L26, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, zża0a r. Nr 26, paz. 306 ofaz zżOOż r, Nr 1 13, poz. 984 i Nr
ż74,poz.l806) oraz ustawy zdnta 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U.zż00I r. Nr 142, poz.

1597 oraz z2O0ż r. Nr 23, poz,220, }.,Ir 62, poz. 558, Nr 113, paz.984, Nr 153, poz. Iż71 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięme zgromadzone w walucie polskiej: 10.000,00 zł

mój majątek odrębny.
środki pienięzne zgronraclzone r.ł, r,valttcie obcej:

u RzĄD.łv.I I_DJ sl<l r, .lOŹ pFoil
WPŁYNĘŁo

nie dotl,czy.

nie dotyczy,

papiery wartościowe:
na kwotę: nie dotyczy.



fi.
1. Dom o powierzclrrri: I44 m2, o wartości: 150000 ń,ryń prawny: współwłasnaśc zżaną,
2. Mięszkanieopowierzchni:m2 - nie doĘczy,owartości: ..... ......§rtułprawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: - nie dotyczy, powierzchnia: .........

o waftości: .... todzaj zabudowy:
tytuł prawny: ...... .......
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...

4. Inne nieruchomości: powierzclrnia: a,25 ha - dzlńka opisana domem z punktu ,o1"

oświadczenia otaz buĄnek gospodarczy o powierzchń 7ż m2.
o wartości: 15000 ń.
tytuł prawny: współwłasność z żoną.

IIL
Posiadam udziŃy w spółkach handiowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow: - nie doĘczy,
udziŃy te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce:

Z tega ty.trrłu osiągnąłem rv roku Lrbiegłym dochod w \Ę,sokclści: - nie clot_vczy.

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: - nie doĘczy.
akcje te stanowią pakiet większy niż IaYo akcji w spółce:

Z tego tytliłtr osiągnąłem w roktt rrbiegłym dochód w- rłysclkości:

V.
Nńyłem (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przytależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
rwiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegńo zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: - nie do§czy.
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W.
1 . Prowadz ę dziŃa|ność gospodar cząl'] 1naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności): - nie
dotyczy.

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem w roktl r-rbiegłynr przychócl i dociród r,r, r,łysokości:
ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie.i

działalności (naIeży podać formę prawną i przedmiot działalności): - nie dotyczy.
osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tega tytułu osiągnąłem w roku ubiegłpn dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlolyych (nazwa, siędziba spółki): Zal<ład Gospodarki Komunalnej Sp, z o .o. w
Szczębrzęszynie.

jestem członkiem zuządu (od kiedy): - nie dotyczy.
jestem członkięm rady nadzorczej (od kiedy): 06.12.2012 roku,
jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - nie dotyczy,

Ztego tltułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: 1916,60 ńotych.
2. W spółdzielniach: - nie dotyczy.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem raĘ nadzarczejI3J (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3, W fundaciach prowadzących działalność gospodarczą: - nie daĘczy.

jestem członkiem zatządll (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej 1od kiedy):
jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII. Inne dochody osiągane z §,tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lń zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytułu: ze stosunku pracy według PIT - 37,

66.372,50 ń.

J



IX. Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńotych(w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji): - nie dotyczy.

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 ńoĘch, w tyrrr zaciągnięte kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zwtązku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokości): - nie doĘczy.
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