
ośwrłpCzENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jectnostxl

organizacyjnej gmin},, osoby zaiządzając"j i członka organu zarząclzającego

gminną osobą pffi"ą oraz ośoby wyaa;ąc.9i decyzje administracyjne w imieniu

gminy, kiekierownika jednostki

ż5.08.2020 r.

Urząd Miej§ki W JÓzefowie / Gmina
_ Józefów

wójtatu

.Tózefów

UWAGA: / :^ l^-^,-:^ ^l-^",i,ząrra iect rln zgnr]nego i LlpełIlego rvl,pełnienia
1. osoba skłacla.iąca ośrł,iadczerlie obowiązarra.iest do zgodnego z prarvdą, staraIlnego t zl

2, X#ń::i;:!otn. ,.,.,t ryt i nie znajdują w konkretnym przypaclku zastosowania , należY wPisaĆ ,,nie dotYczY"'

3. osoba skłarJająca oświadczenie obowiąŹana jest otróstie prŻynalezność poszczególnYclr składników

majątkorvych, Jochodów i zobowiązań'do majątku odrębnego imajątku ob;ętego rlałżeriską wspólnością

majątkową.
4, Oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątkrr lv kraju i z.a g1anicą

5. oświadczeni. n_,ujątko.". obejrrruje rówrrież wierzytelrrości pieniężne,

6. W części A oświadczenia zarvafte rą intor*u.j. jawne, rv cŹęści B zaś inforlr-rac.je niejawne dotYczące adresu

zanlięszkania ,t łu.luiącego oświaclczerrię oraz-rliejsca połozenia nięruclrotllości,

CZĘŚC A

Ja, ntżei poclpisany, Zbigniew Popik

uroclzony 28 stycznia 1953 rokurv ,Iózeforvie,

7,ai<ład,Woc1ooiągorł, i l(analizac.ii rv,Iozefowie - kierownik,

po Zapoznallill się z przepisarni ustarvy z dnia21 sierpnia 199,7 r, o ogran iczetliu prowadzen ia działalrrości

gospoclarczej przez osoby pełrliące ftrnkcje pr,rbliczrre (Dz,U,Nr 106, poz,679, z,1998 r, Nr 1 13,poz,115 i

Nr 162, poz.1126,z |999r. Nr 49, poz.483, zż0O0r, Nr 26, poz,306 orazZżOOż r,Nr 113, poz, 984 iNr

214,poz.1806)orazustar.vy zdnia8l-narca 1990r,osamorządzieglninrrym(Dz,tJ, z2001r,Nr-l42,poz,

159l oraz.l2002r.Nr23, p<:z.Zż(l,Nr62,poz.558,Nr113,poz,984,Nrl53,poz,l27l iNr214,poz"

1806),zgodrrie zart.Zlhtej ustarvyośr,viadczanr,żeposiaclatlrvchoclzącervsliłaclnlałzeriskiejrł,spólności

nlajątkowej lub stanowiące nrój nrajątek odrębIry:

I. Zasoby pieniężne:
środkipieniężnezgromadzonewwaluciepolskiej:80.000,00zł

moj majątek odrębny,

środki pieniężne zgronradzone rv rvalucie obcej:

nie dotyczy.

rrie dotyczy.

papiery wafiościor,ł,e:

na klvotę: nie dotyczy.



il.
1.

2.
1J.

Donr o powierzclrni: 744 m1,o ivartości: 150000 zł,tytuł prawny: wsPÓłwłasnoŚĆ z'Żoną,

Mieszkarrie opowierzclrni: rrr2 - niedotyczy, owartości: ,"" "", tytułprawny:

Gospodarstwo rolnę: rodzal gospoclarstlva: _ nie dotycrry, powierzchnia: ", ", ",

o wartości: rodza.j zabudowy:

tytuł prawny: ...

z tegotytułr_r osiągnąłern w roku rrbiegłynr przychócl i dochód w wysokości: " , ,

_l.+,, -l 
'

i#;;"ń"-",.r, powierzchnia: 0,25 lra - działka opisana clomenr z Pttnktu ,,1"

oświaclczen la oTaz,buclynek gospodarczy o powierzchnl 72 m2,

o wartości: 15000 zł.

tytuł prawny: wspołwłasność z żoną,

4.

III.
posiaclam ,ldziały w spółkach lrarrdlowych _ należy podać liczbę

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałow rv spółce:

i emitenta udziałorł,: - nie dotyczy,

w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nie dotyczy,
Z tego tytułtr osiągrrąłenr

Iv.
posiaclam akcje w. społkach hancllowyclr _ rrależy podać liczbę i emitenta akcji: _ tlie dotyczy,

akcje te stanowią pakiet większy n\ż IOoń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochocl w wysokości: " "

v.
Nabyłem (nabył mój mŃzonek, zwyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)

od §karbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terYtorialnego, ich

rwiązkówlubodkomunalnejosobyprawnejnastępującemienie,którepodlegaŁozhyciuwdrodze
przetargu-naieĘpodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:-niedo§czy
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VI.
1. prowaclzę clziałalność gospoclarcząI2) (nalezy podać fornlę prawną i przeclrrriot działalrloŚci): - trie

dotyczy.
osobiście
wspólrrie z innymi osobami.

z tego tytuhl osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochócl w wysokości: ",,

2. Zarządzam clziałalnością gospod arczą\ubiestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

clziałalności (nalezy poclac forllę prawllą i przeclrrriot clziałalrlości): - nie dotycz1,,

osobiście.
wspólnie z innyrrri osobami

Z, tego tytułu osiągrrąłem w roku ubiegłym dochod w rłysokości: ",

VII.
1. W społkaclr harrdlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządv (od kiedy): - rrie dotyczy,

jestenr członkiem rady rraclzorczej (ocl kiedy): nie dotyczy,

jestem członkiem komisji rervią,jnej (ocl kiedy): - nie dotyczy,

Z tegotytułlr osiągr-rąłerrr w roku ubiegłynr dochod w rłl,sokości: nie dotyczy,

2. W społdzielniach: nie dotyczy.

j estem członkiem zarządlt (ocl kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej!3l (od kiedy):

jestem członkienr korrrisji rewizyjnej (ocl kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłerrr w roku ubiegłym clochod w rłl,sokości:

3. w fturclacjach prow adzących działalność gospodarczą: _ nie dotyczy,

jesterrr członkiem zarządu (od kiedy):

jestenr członkiem rad1, nadzorczej (od l<iedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułtr osiągnąłem w roku ubiegłym doclród w wysokości:

ViIl. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej clziałalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z

podaniem kwot uzyskiwanyclr zkażdego tytułu:

ze stosunku pracy (od 01 .O: }OżO r, do 3I.01.2Oż0 r.) _24 887,]8 zł, ,

errrerytura(ocl01.01.2O2Or.do3I'O7.2020r.)-Ż9.184.15zł.



IX. Składniki mierria ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przYPadkLr Pojazdów

llechanicznyclr rrależy poclać tnarl<ę, rnoclel i rok proclukc.ji): - nie dotyczy,

X. Zobowi ązaniapieniężne o wartości powyze.i 10 000 zŁotych, w tynr zaciągnięte kredYtY i

pożyczkioraz warunki, na jakich zostały uclzięlone (wobec kogo, w związkul z jakinr zdarzenienr, \v

jakiej rł,ysoltości): - nie dotyczy,
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