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Józefow, dnia 29 lipca2020r.
(miejscowośó)

Uwaga:

1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 
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2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
naleĘ wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majĘtku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie maj ątkowe ob ejmuj e 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 niżejpodpisany(a) Władysław Stanisław Sitarz.....,...

(imiona i nazwisko otaznazwisko rodowe)

urodzony(a) 28 maja 1955 r. Tereszpol - ZygmunĘ
,.,..,.....I)rząd Miejski Józefów - Kierownik USC..........

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapo7naniu się zprzepisarti ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2011 t. poz,
1393) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 t.poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgtomadzonę w walucie polskiej: 54528,33 z]. l własnel

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ...nie dotyczy.,.....,......
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€§ob+prsł{ĘToraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
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II.

1. Dom o powierzchni:1 12m2, o wartości: 120 tys. zł. tytułprawny: wspólnośó małzeńska,

2. Mieszkanie o powierzchni - nie dotyczy ,frŻ, o warlości: - nie dotyczy,.. tytułprawny: nie
dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ,..nię dotyczy.,....,........, powierzchnia: .. nie dotyczy.."..

o wartości: . nie dotyczy..,,....,.......

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

tytuł prawny: ............nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
...nie dotyczy,.............

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:..,..,..,.....

1/. Budynek mieszkalno-gospod aTezy, pow. 77 ffi2 , o warlości: 60 tys. zł. .............
2l. Szopa drewniana o pow.49m2 o wartości:6 tys. zł, .,....,...,..
3l. Działka zabudowana ( dom i bud. mieszk.-gospod. oraz szopa) o pow. 25.I9 ary, o

wartości 75 tys. zł" ..,".........

4l.Dzińka budowlana o pow.

tytuł prawny: p.pkt. I,2,3,4 wspólność małzeńska

lu.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

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

udziały te stanowią pakiet większy ntż l0oń udziałów w spółce:

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \ĄT,sokości:

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

IV.

Posiadam akcje w spółkach hancllowych-należy podać liczbę i emitenta akcji:
- 65 akcji - Zal<łady Tytoniowe w Lublinie SA. wspólnośó małzeńska
akcje te starrowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

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

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



v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prąlnależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzę przetugu * naleĘ podaó opis mienia i
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VI.

1. Prowadzę dziŃalność gospodarczf (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

..nie dotyczy

- osobiście .nie dotyczy.........,......

- wspólnie z innymi osobami....,..........nie doĘ czy .....

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

2. zarządzarl działalnością gospodarcząlllbjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

,nie do§czy

- osobiścię nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami .,..,......nie dotyczy.....
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- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ......nie dotyczy...,.

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):....nie doĘcry.....
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

3. W fundacjach prowadzących dziaŁalność gospodarczą:

-jil;;i;-:ń,:-;;;;;;;;i;;;;;,;, #ilT# ,

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kie{y): ...nie dotyczy,.............
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VIII.

Inne dochody osiągane z tytllŁu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnieni a w U rzędzie Miej skim
w Józefowie - 81213,ż4 zł. /osobiste/

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok prodŃcji): samochód osobowy KIA Venge
L4 z20l2r - wspólność małzeńska, ciągnik rolniczy WladimirecT25Az I994r, /osobiste/

x.

Zobovmryania pienięznę o wartości powyżej 10 000
poĘczki oraz warunki, na jakich zostŃy udzielone r

zdarzęntęm, w jakiej wysokości):

......"nie dotyczy

,ńotych, w tym zaciągnięte kredyty i
(wobec kogo, w zwiąń<uz jakim
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