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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 znajduj4,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 małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.
S.oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W częŚci A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,nizej podpisany(a), ........,.....Iwona Kusiak .,....Gmyz..

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
urodzony(a)....,,16.03.1980r.............,...,.,.,,.w .TomaszówLubelski

,... Szkolne Schronisko Młodziężowe w Józefowie,
...,.,..,...ul. Broniewskiego 14, 23-460 Józęfów..,.

. Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodziezowego w Józefowie.
po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia
dzińalnoŚcigospodarczejprzezosobypełniącefuŃcjepubliczne (Dz.lJ.z2017r.poz.1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ. z2017 t. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodząae w skład mńzeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
l.
Zasoby pienięzne:

- środkipienięzne zgronradzone w walucie polskiej: .....,..,.,..... .....62860,25 zł

- środki pienięzne zgronraclzone w rł,alucie obcej: ..,.....,........,.,.....3168.86 GBP

na kwotę:



II.

1. Dom o powierzchrri: .....75,83....., tn2, o wartości: 70000zł.,.....
tytuł prawny: własność KW ZAlBl000189r4l4.
2. Dom w stanie surowym o powierzchni: ...160... nr2, o waftości: 220,00zł.

tytuł praw'y: małzeńska wspólnośó majątkow,a w części Y, KW ZAlBl000747ż9l0
3. Gospodarstwo roltre:

rodza.i gospodarstwa: ......rolne....l powierzchnia: ...1,03ha (działki 19] .249,269) ..,..,....,,...,..

...o wartości: 25000zł

rodzaj zabudow1,; stodoła drewniana. garaz nltll,owally z gal,azem drewnianym i rnałą stodołą,

pirvrrica murowana

tytuł prawrry: .,..,.własność KW ZAlBl0001 89I4l4 ...KW 15234.

Ztego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłyrn przvchód i clochód w,wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .........,.0,96ha,.,(dz.537) w tym uzytki rolne 0,87ha; las 0,09ha.

o rvafiości: ....,...,,......26000zł

tytuł prawny ... nlałżeńska wspólrrość nrajątkowa lv części % KWZAJB10001472910
IlI.
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziŃow:

...NIE PoSIADAM

udztŃy te stanowią pakiet większy niż I0% udziŃow w spółce:

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

Iv.
Posiadam akcje w spółkach hartdlowych * należy podać liczbę i emitenta akcji:

....NIE PoSIADAM
akcje te stanowią pakiet większy niż I0o^ akcji w spółce:

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

V.
Nabyłem(am) (nabył nrój rrrałzonek, z wyłączerrienr mienia przynależnego do jego nrajątku

odrębrrego) od Skarbu Państwa, irrrrej paristwowej osob1, prawnej. jednostek samorządu
ter.vtoriainego. ich związków, konunalnej osoby praw-ne.j lub zrviązku metropolitalnego
następujące mienie, ktore podlegało zbycir-r w drodze przetargu - nalezy podać opis rr-rierria

i datę nabycia, od kogo:

....,.NIE DOTYCZY



VI.
1, Prowac]zę działalność gospoćlarczą) (należy podać 1brmę prawną i przedmiot clziałalności):

.,NIE DOTYCZY,.,.,..

- osobiście

- wspólnie z inrrymi osobami

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

ż. Zarząclzam działalrrością gospodarczą lub jestem przedstawicieletn, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

,..,.............NIE DOTYCZY ............

- osobiście

- rł,spolnie z irrnyrni osobanri

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

VII.
1. W spółkach hancllowyclr (nazrł,a, siedziba społki):

- j;,;.; ;;,;;i,; ;;;:: i":ilffi'

- jestenr członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W społdzielrriach:

NIE DOTYCZY

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzących dziaŁalnośó gospodarczą:

,..,.NIE DOTYCZY
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