
' OśwrłpczBNIE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizaryjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną

osobą prawną oraz osoby wydające; {ecyzje administracyjne w imieniu wójta'

Józefow, dnia 25.08.2020 r,

(miejscowość)

Uwaga:

l.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupelnego wypełnienia każdej z rubryk,

2.Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,

należy wpisać "nie doĘcry",
3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność

poszczególnych składników majątlrowych, dochodów i zobowiązań do majątku

oa.ęU.r"go i majątku objętego maŁeńską wspólnością majątkową,

4.Oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju iza granicą,

S.oświadczeniemajątkoweobejmujerównieżwierrytelnościpieniężne.
6.w części A. oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie Qyaz miejsca

polożenia nieruchomości,
Urząd Miejski w Józefcwie / Gmina

ut. i 
Józefów

?::::Joapi,*vru), JacekSzmołda llll§,i$i§Tj*§§iifilłinr;;ililllll
(imiona i nazwisko oTaznazwlsko rodowe) a ą2 ,axe,s5ei,zożo' 

"ar/<4łbaqą

urodzony(a), 17.0S.1982 r. w Józefowie

ZakładWodociqgówiKanalizacjiwJózefowie.Kierownik
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz, U, zż017 r, poz,

1393) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U, z2017 r, poz,

1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małzeńskiejwspólnościmajątkowejlubstanowiącemojmajątekodrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 2 ] 677,31 zł _ własność

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

- papiery wartościowę: nie dotyczy
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II.

1. Dom o porł,ierzchni: nie dotllcz11,o wartości: nie doĘczy tytrrł prawny nie dotllcz1l

2. Mieszkanie o powierzchni: nie tlotycz1l, o wartości: nie clotyczy tytuł prawny: nie dotllcz1l

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa., rolne,powierzclrnia: grunty orne _ ],4(l ha , lcls _ 0,7l ha,

łqka - 0,58 ha

o wartości: 25 000 zl

roclzaj zabtrdorłry : nie do|,1lcz1l

tyftrł prawny : v,łasność

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

przllchod - 0 zł, dochod - 0 zl

4, Inne nieruchomości:

powierzclrnia nie dotycz1l

o wartości: nie dotyczy

tytuł prar,vny nie dotycz1l

ilI.
Posiadam ldziały w spółkaclr handlowych - na\eży podać liczbę i emitenta udziałów:

nie doĘczy
ńziałvte sianowią pakiet większy ńżI1%udziałów w spółce: nie doĘczy,

ztęeotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

Iiczbę i emitenta akcji:
Iv.
Posiadan' akcje w społkach l-randlowyclr - należy podac

nie dotycz1l

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

nie doĘczy
w wysokośęi nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna\eżnego do jego majątku

oclrębnego) ocl skarbtr państwa, innej iaństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, iclr związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego

następrrjące nrienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i

datę nabycia, od kogo: nie dotllczy

VI.
1. Prowadzę działalnośc gospoda rczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotycz1l

- wspolnie z innymi osobar-rri nie clotyczy

z tegotytułtr osiągnąłem(ęłam) w roku trbiegłym przychocl i dochod w wysokości:

nie dotycz1l

2. zarządzam clziałalnością gospo darcząlrrb jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnośc i (należy podać fornrę prawną i przedmiot działalnośc1): nie dotyczy,

- osobiście nie dotyczy
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- wspólrrie z innymi osobami nie dotyczlt

z tegotyttrłtr osiągnąłem(ęłam) w rokrr ubiegłyrn clochod rv wysokoś ci nie dotycz1l

vII.
1. W społkach lrancllowyclr (nazwa, siedziba spółki): nie dotllcz1l

- iestenr członkiem ,zarządl (od kiecly): nie dotllczy

- jestem członkiem racly naclzorczej (od kiedy): nie dolyczyl,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycz1l

z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: nie dotyczy

2. W społdzielniacl.: nie clol1lczy

- jestem członkiem zarządtt (od kiedy): -,

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -,

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

Z tegotytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym clochod w wysokości: -,

3. w fundacjaclr prow adzącychdziałalnośó gospodarczą nie dotyczy

- jestem człorrkiem zarządl (od kiedy): -,

- jestem człorrkierrr racly nadzorczej (ocl kiedy): -,

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

Ztegotytułtr osiągnąłem(ęłarrr) w roku ubiegłym dochod w \Ę/sokości: -,

vIII.
Inne dochody osiągan e z tytlLu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ' z

poclaniem kwot uziskiwanyclr zkażdegotytułu: dochod" 24 510,70 zt, (z tytułu zatl,udnienia

_ZakłactWodociqgóy1,iKanalizacjilt1.Iózefo,,viezaokresoc]0],01.2()20r.do31.07,2020r.)

Ix.
Składniki mienia ruclromego o r.vartości powyżej 10 000 złotych (w przypaclkrr pojazclów

mechanicznl,clr naieży podać markę, model i rok produkcji):

Opel Astrct rI ] -7 CDTI , rok proclukcji 20()7 - własność,
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym

poŻyczklorazWarunki,najakichzostałyudzielone(wobeckogo,
zdarzęnięm. rv jakiej lvysokości): nie dotllcz1l

CZĘSC B

zaciągnięte kredyty i

w związku z jakim

zapodanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawlenla wolnos§r, ___1/
/\,1t / (' /ł / r

-.-łB,ćU ł)ą*e/teL1Józefow, dnia 25.08.2020 r- _/- l , i_ .

Polvyzsze oświadczenie składam świadomy( a), iżtapodstawie art,233 § 1 Kodeksu karnego

zapodanienieprawdylubzatajenieprawdygrozikarapozbawieniawolności.

(miejscowość, data)
(podpis)

lNiewłaściwe skreślic.
2Nie dotyczy działalności wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcii roślinnej i

zwterzęcel,w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

3Niedotyczyradnadzorczychspołdzielnimieszkanio\ĄYch.
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