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Nowe Mlasto, dnia 29listopada 2018 roku. 
(miejscowost) 

1. 	 Osoba sktadajetca oswiadczenle obowiqzana jest do zgodnego z prawd(b starannego i 
zupetnego wypemienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszc.zeg6lne rubryki nie znajduJet w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych 
sktadnik6w maJettkowych, dochod6w i zobowiClzar'i do maj<ltku odr~bnego i majCltku obJ~tego 
matienskCl wsp61nosciq majCltkowCi. 

4. 	 OSwladczenie 0 stanle majCltkowym dotyczy majCltku w kraju i za granic ... 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie maJCltkowym obeJmuje r6wniei wierzytelnosci pienif:ine. 
6. 	 W czt:sci A oswiadczenia zawarte sCI informacje jawne, w czt:sci B zas informacje niejawne 

dotyczClce adresu zamieszkania sktadajClcego oswiadczenle oraz miejsca poioienia 
nleruchomoSci. 

CZI;~C A 

Ja, niiej podpisany(a) Jozef Wi'lcek rod. WiCJcek 
(Imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 20.05.1965 r. w Miszewie B 
PLEBAN Sp. 2.0.0. Warszawa ul. Bernardynska 14 a, pracownik mienia 

........... . . . ............. ~ ........ .. .......... . ........ .. ..... ... ........... .. ............ .. . , • •••• •• ~~ .... .. '" ............. 11 II ................................ ~ •• •••• •••••• • , 


(miejSCe zatrudnienia, stanowisko lub funkcJa) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. poz. 1875L zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzCjce w sklad malienskiej 
wsp61nosci majCjtkowej lub stanowiace m6i majatek odrebny: 

l. 

Zasoby pieni~ine : 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 2.000,- zl 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery warto~ciowe: nie dotyczy 

........... .......... .......... .......... ... ... na kwott:: .. ............... .. ...... .... ....... ........... .. ............... ...... ........... ...... ... ...... .. 




II. 

1. Dam a powierzchni: 80 m2, a wartasci: 150.000,- zt 
tytut prawny: wtasnasc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy, 0 wartasci: .. ... ............... ............ ... ........ .. ..... ........... ..... .. .. 

tytut prawny: ..... ..... ... ................... .. .. .. ......... .. ... ......... .. .... ... .... ................... .. ........ ...... ... ... .. .. ...... ...... ....... . 

3. Gaspodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa : ogolnorolne, powierzchnia : 9,99 ha 

o wartosci: 250.000,- zt 

rodzaj zabudowy: stodola, obora, budynek gospodarczy 

tytut prawny: wlasnosc 

Z tego tytutu osiqgnillem(~lam) w roku ubieglym przychOd i dochod w wysokosci: 6.000,- zt p. i 

3.500,- zl d. 

4. Inne nieruchomosci: 

powienchnia: nie dotyczy 


o wartosci: ..... ......... ..... ...... ... .... .... .... .. ......... .... .... ...... ... ... .. ... ................ ............... .... .. ......... ........ ....... ... ... . 


tytut prawny: ... .... ..... ....... .................... .... .. ...................... ........ ... ..... ... .. .... ........ ........................ ....... .. ...... . 


III. 

l.Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 
przedsi~biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podal liczb~ i emitenta udziat6w 

Nie dotyczy 

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzialow w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytutu osiilgnqlem(~lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ... ................. .. ..... ...... ...... ............ .. 


2. Posiadam udzialy w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
Nie dotyczy 

Z tego tytutu osiqgnillem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. ..... .. .... ... ....... .... ... ... .. ..... ... .... .. 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 
Nie dotyczy 

akcje te stanowiil pakiet wie;:kszy nii 10% akcji w spolce: ... ............. .... .......... .. .. ..... .............. .... .. .... ........ .. .. .. 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: .... .. .... .. .... .................... ....... ..... ... . 


2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 
Nie dotyczy 

II _ . . ....... II ••• • ••••••• •• II •• • • • • , .... 4 . . ......... . .. II' •• • '" ••• ~ •••••• •• • •• ••• •••••• • ••••••••• • •••••• • • 11 •••• • ••••••• •• ••••••• ••• • •••• • ••• ••• II ..... .. ... .. .. U " ••• ••••• • • , . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosd: ............ ...... ..... ........ .. ................ 




V. 

Nabytem(am) (nabyt moj mationek, z wyt~czeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odrE:bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du 

terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce 
mienie, ktore pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): 
ne dotyczy 
- osobiscie ... .................. ... ... .... ......... ... ........... ..... ............ ........... ............ ... '" ... ............ ...... ............. ... .. ......... ......... 


- wsp61nie z innymi osobami ...... .... .... ... .......... ....... .. .... ........... .... .................. ..................... .... ........ .. ........ .... .. . . 


Z tego tytufu osi~gnqtem(~tam) w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysokosci : .. .... ........... .............. .. 

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dziatalnosci (naleiy podac formE: prawnq i przedmiot dzialalnosci) : nie dotyczy 

- osobiscie ... ... .. ... .......... .... .... .... .. ..... .. ... .. .... ... .......................... ... .... .. ... ...... ......... ....... .... ... .. .. ............. .. .... .......... . 

- wsp61nie z innymi osobami .. .. ......... ... ....... .. ... ..... .. .. ...... .... .......... ...... .. ....... ... ...... .. ..... ........... .. ... .......... .. 


Z tego tytulu osi~gnqtem(~tam) w roku ubiegtym doched w wysokosci: ............... .... .... .. .. ... ... .. ...... .. .... .. 


VII. 

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......... ... ........ .. ....... .. ............................. ..... ............. .. ... .. .. .... .... ... . 


- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... ...... .. ......... .. ..... .. .... ... ... ..... .......... .... ..... ... .. ... .. ........ .... .. 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..... ... .. ......... .... .... ....... .. ... .. ........... .. ............... ... .... ..... .. 


Z tego tytufu osiqgnqlem(~Iam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ....... .... ...... ..... ......... .. ............ .. .. 


VIII. 

Inne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

- ze stosunku pracy - 123.100,- zf 

- renta - 11.000,- zt 

- dieta softysa - 720,- zt 

- prowizja -362,- zt 

- dieta radnego -1.800,-zt 



IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pOjazd6w 

mechanicznych naleiy podac mark~, model i rok produkcji): nie dotyczy 

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich 20staty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

- nie dotyczy 


