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Uwaga:

l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduję w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŁeńską wspólnością majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie m aj ątkowe obej muj e również wierzytelności pieniężne.

6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

Urząd Miej§Ri w Jóżefowie / Gmini
Józefów

ul. Kościuszki 37,23.460 JozefóvcZĘŚC A
J a, niżej podpisany(a),

urodzony(a)
09.09.1984r.w Nisku

. ,.. ,...Urząd Miejski w Józefowie-Kierownik USC
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczejprzezosoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r.poz.1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 T. poz, 1875),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skJad mńZeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ...4 200 zł,

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: .,..nie doĘczy

- papiery wartościowe: .........nie dotyczy.....

II.

1. Dom o powierzchni: ... nie dotyczy......

2. Mieszkanie o powierzchni: .... nie dotyczy..:

ALEKSANDRA DURA,
(imiona i nazwisko olaznazwlsko rodowe)



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....................nie dotyczy..... powierzchnia:

o wafiości: ....nie dotyczy,.,..

rodzaj zabudowy: ,.,.nie dotyczy..............

tytuł prawny : ........,................,....nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

....nie dotyczy.....

4. Irrne nieruchomości:

powierzchnia: ......................nie doty czy .....

o waftości: .........,.......nie dotyczy.

tytuł prawny : .......................nie dotyczy,.,..

III.

Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

.......nie dotyczy.....

udziały te stanowią pakiet większy niż I0oń udziałow w spółce:

;,.;;i;; ;,;;;,i.,"i-i]ii; ;";; ;;il; ;;;il ; -,"o",.,]
.,.......nie dotyczy.....

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

..........nie dotyczy.....

akcje te stanowią pakiet większy niż l0oń akcji w spółce:

.........nie dotyczy.....

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

dotyczy.....

v.
Nabyłem(am) (nabył nroj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zwlązkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu * należy podac opis mienia i

datę nabycia, od kogo: ."...nie dotyczy,....

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarcząŻ (należy podać fbrmę prawną i przedmiot działalności):

..........nie dotyczy.....

- osobiście ........nie dotyczy.....

- wspólnie z innymi osobarrri "nie dotyczy. ."....,..."..



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i doclród w wysokości:

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

2. Zarządzam działalnością gospo darczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.,....nie doty czy .....

- osobiście,.".......nie dotyczy.....

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

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

............nie doty czy .....

VII.
1, W społkach handlowych (nazwa, siędziba spółki):

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

- jestem członkiem zaruądu (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 wysokości:

.....^. nie dotyczy.....

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

.* jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ j;,;; ;;,""i,.- .";; ;";;;;;; i; -T:dotYczY

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

-.jestem członkiem koniisji rewizyjne.i (od kiedy):

;;;;il;.;:];;;;]:T,:'*};;;;];-1;;;;:;,.;;;;;;.




