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~~ 1.' \VUD:-lI<.'U,COSWIADCZENIE MAJ'ITKOWE 
f:::. fhdy Gml!\Y radnego gminy 

Lit1la~\ki Nowe Miasto. dnia 16 Icwietnia 2021 roku. 
(miej1COwok) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadajilca oSwiadczenie obowl"zana jest do zgodnego z prawdil. starannego i 

zupefnego wypefnienia kaidej I rubryk. 
2. 	 Jeieli pOSlczegolne rubryki nle znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania. naleiy wpisac 

"nle dotyczy". 
3. 	 Osoba skfadaj<tca oswiadclenie obowi'lzana jest okreslic przynaleinoic poszezeg61nych 

skfadnlk6w majCl.tkowych. dochodow i lobowiilzan do majiltku odrcbnego I maj<1.tku obje;:tego 
mafier\sq wspolnosciil majijtkow<l. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanle maj'ltkowym dotyczy maj<ltku w kraju i la granic<l. 
S. 	 Oswiadezenie 0 stanie maj .. tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~ine. 
6. 	 W czde! A ofwladczenia zawarte ~ informacje jawne, w cze;:kl B zas informacje niejawne 

dotycz<IJce adresu lamleszkania sktadaj<IJcego oSwiadaenie oraz miejsca pataienia 
nieruchomosci. 

CZ~StA 

Ja, niiej podpisany(a) J6zef Wiijcek rod. Wiijcek 
(im1ona i nazwisko ora! nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 20.05.1965 r. w Miszewie B 

Zesp6t Szk6t i Przedszkole Samorz,\dowe w Nowym Miescie - konserwator 

...... ....................................................................................... ............... ... ....................... ....................................... 

(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub runkcjaj 

po zapoznaniu si«: z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz"Idzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. pOl. 187S), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam. ie posiadam wchodz~ce w skfad malieriskiej 
wsp61noki maj"ltkowej lub stanowlace m6i majatek odrebny: 

I, 

Zasoby pieniE:ine: 
- srodkt pieni«:ine zgromadzone w walucie potskiej: 5.000.- zt 

- srodki pieniE;::ine zgromadzone w watucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosdowe: nie dotyczy 

.......... ... .... ...................... ........ na kwotE;::: ..... .................... ...................................................................... . 




II. 

1. Dam 0 powierzchni: 80 m2, 0 wartasci : 150.000,- zl 
tytut prawny: wtasnosc 

2. Mieszkanie 0 powierzchni : nie dotyczy, 0 wartoki: ... ...... ............ ........ . ........ ..... . 

tytuf prawny: ...... ........ .... .. "....... ... ..... ................. .. .. ,...... ................. .......... .... ...... ......... . 

3. Gospodarstwo rolne: 


rodzaj gospodarstwa: og6lnororne, powierzchnia: 9,99 ha 

o wartosci: 250.000,- zl 
rodzaj zabudowy: stodota, obora, budynek gospodarczy 

tytul prawny: wlasnoSt: 

2 tego tytulu osiqgnqlem(~'am) w roku ubiegfym przych6d i dochod w wysokosci: 9.000,- Z, p. i 


5.500" zl d. 

4. Inne nieruchomosci: 

powienchnia: nie dotyczy 

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


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


III. 

1.Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych Z udziatem gminnych os6b prawnych lub 
przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicz~ takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w 

Nie dotyczy 

udziaty te stanowi<l pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy 

Z tego tytuiu osi<lgn(ltem(~lam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoki: ................................................ . 


2. Posiadam udziaty w innych spofkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzialow: 

Nie dotyczy 

z tego tytulu osi(lgnqlem(l;:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko~ci : ............................................... . 


IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsil;:biorcow, 
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: 

Me dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spolce: .......................................... ........................... ....... . 


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


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac JjClb~ i emitenta akcji : 
Nie dotyczy 

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




V. 
Nabylem(am) (nabyl moj mationek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odr~bnego) ad Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwie,zku metropolitalnego nastepujilce 
rnienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i date nabycia, ad 
kogo: nie dotya y 

VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (naleiy pedat forme prawnCl i przedmiot dzialalnosci) : 
ne dotyczy 
- osobiscie ...... ..................... ............................................... ....................... ......................................... ., ..... ........ 


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


Z tego tytufu osi<tgn'ltem(E:tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoki : ...................... .......... . 

2. Zarzijdzam dziatalnosci<t gospodarczij lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dlialalnoSci (naleiy podat formE: prawn" i przedmiot dliatalnoSci ): nie dotyczy 

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


- wsp6Jnie z innymi osobami ....... .. .. ........ .......... ........... ........... ... ...... ........... ...... .... .............. ...... ............ . 


Z tego tytutu osi<tgnqlem(t::1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .... ................... ..... ................ _.. 


VII. 


W sp61ka ch handlowych (nalwa, siedziba sp6Iki): nie dOfyczy 


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


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): ....... _....................................................... ...... . 


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


Z lego tytulu osi<lgn<tlem{E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. ..... ..... ....... . 


VIII. 

Inne dochody osi<lgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytuiu ; 

- ze stosunku pracy - 35644,14 zl 

- renta - 15 400,00,- zl 

- dieta sottysa - 960, - zl 

- prowizja -292,80 zl 

- dieta radnego - 2 7oo,-zl 
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IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartoki powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pOjazd6w 

mechanicznych nalezy pactac mark~J model i Tok produkcji): nie dotyczy 

X. 
ZobowiClzania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10 000 z!otych, w tym zaciqgni~te kredyty i potyczki oraz 

warunki, na jakich lostaty udzielone (wobec kogo. w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

• nie dotyczy 


