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Ilość 7.alacż!iiikósv 
Podpis 

.tJ.ę^2xxtx<D,U'_ , dnia ^1:9.^..11. r. 
(miejscowość) 

Radnego Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą 

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i 

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy 
wpisać „nie dotyczy". 
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 
objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne 
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia 
nieruchomości. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

CZĘŚĆ A 

Ja niżej podpisany(a) ^^Jio.l.irr. Jla:Zt^!/7u1.€/x. CLp.hJda^ 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) ....Zh....Q.f...:..l.f.khl. w .^ra.^J.ŁQ,U...C. 

. .ij'c>&f:>.aUxrs.Łi^.c:>. .hę?.L.K).c: /.. nalia.ri^.Q.... .H.)........ .C??.̂ /̂ . ]L. 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące 
w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ^.S. ł:^.i^jr.ju.^. 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ru-.c ędo-h^-us^. 

papiery wartościowe: y^Zis aLa.łi^i>,.t^. 

na kwotę: hZc cŁ>ł.^.^^. 



1. Dom o powierzchni: 9.9.Q. m ,̂ o wartości: 1.9'.. i^^.Jt.!^. 
tytuł prawny: ^.^f6.(Z.Ui7s:^s.h.^^.d. Tłnocac.-ri.Jia 

2. Mieszkaniec powierzchni: m^ o wartości: I%<X .idi^j^.ę,.^. 
tytuł prawny: hiX. aL9i,.fr,L^ 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: <xxi:i9f9Jr9.<r:,..e. , powierzchnia:...^.?.^.. ^.5Tł''Q, 
o wartości: <Z.to. /zi.^.r-fll-
rodzaj zabudowy: ^Yo/n. AC^h^u?.J:^h^^^^..^ 6u-Jj.^tu.: .u^jxjpj>.<f4aL.K:.h.<s> 
tytuł prawny: ęUŁ,.ęr,<^ 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: pr^j^ 

4. Inne nieruchomości: h^'-^^ " ^ W ^ / 
powierzchnia: 7̂/:?; .oL^.ł^.ę^.i^ 

o wartości: n-C-e^ A?(6aył2>fe.i, 

tytuł prawny: 9ffł^.<t:>.\^.. 

III. 
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 
ł^-.C Giał.^.(^<.^ 

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ....nJ.'?^. <;Li^.k%<^ 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....hJK'. oLa*/^-''^'^-

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 
h.K?:. C?G:̂ (j.fr̂ Uj. 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: AVA.<;...C4.«^.(W<>^ 

IV. 
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: 
ZlA~<? csó» Ż ^ -̂ T̂Ŵ  

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: /wie cZ^^k^Uy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: h^\c .^J^.^^^ 

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: 
ATT; .«ł?.Ż^.Łru-, 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ł?:^^:. c9^.^>>^.. 
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IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych 

należy podać markę, model i rok produkcji): .-Irr^ł..^ d.jJ..l!?^.rL ff 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

f)^.t.., LL C /Cf 

CZĘŚĆ B 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

lk.~. z?.bO i , , ^ . ^ ,,^A Q..J.^. 
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w/punkcie II części A (adres): 

1 A W . . 

2. 

LA. 

3. 

4. 
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IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych 

należy podać markę, model i rok produkcji): .<Vr7rł..̂  d.j.I..].^. 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

fSy^C... LL 



-Se^^^ iu^^S—^^^^ 

(miejscowość, data) 
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