
U RZI\D GMfNY 
W NI.; )'Jyn, Mi ~~i~ 

W{), ' 'P/'n""A,");;£{Dr;~nO~WIADCZENIE MAJI\TKOWE N 1'19 U!I'1~ :; W.J.v 
radnego gminy -

Nowe Miasto, dnia 21 kwietnia 2020 roku . ,\I
,)', 	 (miejscOwosc) 

(lJJl.v~./'-- lli"I'~ 
Uwaga: \.3/' 1\1, If'· 

1. 	 Osoba sktadaj~ca oSwiadaenle obowi'lzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego 1 
lup~nego wypetnienia kaideJ z rubryk. 

2. 	 Jeieli poslczesolne rubryki " ie znajduj'l w konkretnym pnvpadku zastosowania, naleiy wpisat 
,,"ie dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadaj'lca o5wiadczenie obowictzana Jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych 
sktadnlk6w majertkowych, dochodow j zobowiiJzan do maj .. tku odr~bnego i maj"ltku objE:tego 

matierisk<l wsp6lnosci<t maj<ttkow<I. 
4. 	 OSwiadczenie 0 stan ie maJ<1tkowym dotyczy maj<ltku w kraju j za grani~. 

5. 	 Oswiadctenie 0 stanie maj'ltkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pienh:ine. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenla zawarte s<l informacje jawne, w czt:Sci B zas informacje niejawne 

dotycz<tce adresu zamieszkania sktadajctcego otwiadclenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomo~ci. 

CZ~stA 

Ja, niiej podpisany(a) J6zef Wictcek rod. WiClcek 
(imiona i nu wisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 20.05.1965 r. w M iszewie B 

PLEBAN sp. z.o.o . W arsz awa ul. Bernardynska 14 a, pracownik mienia 

... ..... ......... ... .. .......... ... .. .. .. .... ......... ... .. ....... ... ............. .... ....... .. ....... ......... ............ , 

(miejsce zatrudnienia. stanowisko Jub funkeja) 

po zapozna niu siE: z przepisami ustawy z dnia 8 ma rca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h l ej ustawy oswiadczam, i e posiadam wchodzqce w sJda d matienskiej 
wsp6Jnosci maj iltkowej lub stanowiace m6j maiatek odrebny: 

I. 

Za soby pieniE:ine: 

- srodki pien iE::ine zgromadzone w wa lucie polskiej : 2.500,- zl 

- srodki pieniE::zne zgromadzone w waJude obcej: nie dotyczy 

- papiery wa rto.sciowe: nie dotyczy 

.. ..... .... .... ... .... ..... .... ..... ........ . na kwotE: : ......................................... ... ...... , ..... .... .. ... . 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: 80 m2, 0 wartok;: 150.000,- zt 
tytut prawny: ~asno~t 
2. Mieszkanie a powierzchni: n;e dotyczy, 0 warto~ci: ...... .. ........... .. .... ... ..... .. .. .... ...... ..... ............ .... . 


tytul prawny: .... ... .. .... .... .. .... .. .... .. ... . 

3. Gospodarstwo ralne: 

rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia : 9,99 ha 

o wartosci: 250.000,- zt 
rodzaj zabudowy: stodola, obora, budynek gospodarczy 
tytul prawny: wtasnosc 
Z tego tytulu osiqgnqtem{e:1am) w roku ubieglym przych6d i doch6d W 'NI{sOkoSci: 8.000,-zt p. j 

5.000,- ,I d. 
4. Inne nieruchomosci : 
powierzchnia: nie dotyczy 

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


tytul prawny: .... .... .. .... . . 


III. 

1.Posiadam udziaty w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 
przed siE; biorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ j emitenta udzialow 

Nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wiE;kszy nii 10% udziatow w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytutu osi'lgn 'llem(e1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: ... ...... ... ..... . ...... .. ...... ....... . 


2. Posiadam udziafy w innych spolkach handlowych - naleiy podat t iczb~ i emitenta udzial6w: 

Nie dotyczy 

Z tego tytutu osi'lgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci; ............ .. ................................... 


IV. 

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych tub przedsi~bjorc6w, 

w ktorych uczestnicz<i takie osoby - naleiy podat ticz~ i emitenta akcji : 

Nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet Wi(kszy nii: 10% akcji w spoke: .......................... . 


2: tego tytulu osiqgn<llem((lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. .... ... .... .... .... ... .... ........ ... ..... ....... . 


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

Z lego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegfym dochOd wwysokosci: ................ .................................. . 




V. 

Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunarnej osoby prawnej lub lwiqzku metropolitalnego nast~puj<lce 
mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opi$ mienia i dat~ nabycia, ad 
kOBO: nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleZy podac form~ prawn<l. i przedmiot dZialalnoSci): 
ne dOlyczy 
- osobiscie ........................................................................... ....... ...... ........ ...... .. .. , ... ........... ..... , 


- wsp6lnie z innymi osobami ............ " ....... .... ....... ...... .. ..... .. ........... ... ..... .. ... ....... ..... .. .... ...... ....... . 


Z tego tytulu osi~gn~lem(E:lam) w roku ubieglym przych6d i docMd w wysokoSci: ......... .... ... .......... ...... . 

2. Zarz~dzam dzialaJnosd~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnOSci (nalezy podac fo rm~ prawn~ i przedmiot dzialalnosci): fl ie dotyczy 

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


- wsp61nie z innymi osobami 

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki; .............. .. ..... ...... ...... .. .... .. .. .. . 


VII. 


W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): fl ie dotya y 


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


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


- jestem czlankiem komisji rewizyjnej (ad kiedy); ....................... .. ... .... .... .. .. .... .... ... ... ... ... .... .. .... ... ... .. .... . 


Z tego tytulu osiqgnCjlem(E:lam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci : .... .. .. .... ... .... .. .......................... . 


VIII. 

Inne dochody osi<j:gane z tytulu zatrudnienia Jub innej dZ ialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 

. ze stosunku pra cy - 26 080,27- zl 

- renta -14 lS9,60,- zl 

- dieta soltysa - 960,- zl 

- prowizja - 287.09- zl 

- dieta radnego - 2 700,-zl 



IX. 

Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci pOlN'y'iej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych na/eiy podac mark~} model j rok produkcji) : nie dotyczy 

X. 

Zobowiqzania pienit::ine 0 wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~gnj~te kredyty i poiyczki oraz 


warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 


- nie dotyczy 


