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Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego malieiskq wsp6lno5ciq
majqtkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine.
6. W czqSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B zai informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomo6ci.

czEsc A
J a, n i 2 e j p o d p i s a n y ( a ), . .Ba.rha. r.a . S z.af l.a n le g,. n.a Zwi$ K 9-. r.ad.qwe . Q.U.d q

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..?9,.Q9.,:1..902.r................ * .K.o-lhu.qzgwe.i

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. z 20!7 r.
poz. 18751, zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad mal2enskiej

wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

L

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: .6.E.Q0Q.r..i.

- (rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcel: .li9.9SlVSfX

- pa piery wa rto6ciowe: .fi.e..q.qry.q7y



il.
1. Dom o powierzchni: ..............?9.1......... m2, o warto(ci: .1gg.9gQ.l!

tyt u I p ra w ny : . Y.qli:l:l..q.y.sp.qhgsf .,.,1."J31\91:i.. ........
2. Mieszkanie o powierzchni: .....5.?........... m2, o wartoSci: .?i.g.99g.11......

tvtut prawnv: .9ngJglislsreprg.,v.g.:yl$rgi.cieir'9.Mil?:.lrlg.v:p.,ih.sia.F.eiqllglyl......

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .rri9.qgry.Cay...... powierzchnia: ....................
o warto(ci:

tytut prawny:
z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci:

4. lnne nieruchomoSci:
powierzch nia, .*.llltf.: f'y:.:::l:.i ].?.9.:1.1f:9.:y::: domem wvmienionvm w pkt. I oraz dwoma budynkami gospotlarczl'nri

. . g jASZnel J,gWierzchni 44 m2

o warto6ci: .i9..Q99.cl

tyt u I p ra w ny : .V.ql?:.,r:le.ylpghgi(.r,l."iilf gl:e... ..... .....

il.
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udziai6w:
.['!9.g.qly.qay

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 lO% udziat6w w sp6tce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udziat6w:
.rre.g.cv.c?y.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

tv.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:
.il9.q.gry.qzJ

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii LO% akcji w sp6tce:

Z tego tytuiu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:
.fl9.q.gly.c7y

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:



V.

Nabytem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: .119.q91y.9fy......

vt.
L. Prowadzq dziatalno56 gospodarczq (nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): .flg.qg!y.c?y

- osobi(cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalno6ci

(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): .1i9.9.CY.9zJ.....

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokorici:

vil.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .!l9.gglY.9.zy.

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko(ci:

vl[.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu: .Zc:p.919*91.T:s.t'l:ticp.x:h..2?992,.i9.11.(1.I.?9.19)

.l:.s:isrls!:.Plhl:.r.c.lir.1.r Sslf t:lgy:i.. i999.r1.(l:{.?9.19)

.$:tejg:L ri:rs:l,.ep.e$s:. :.:999.,1 (l;I.?.Q l 9.1



tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto3ci powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda6 markq, model i rok produkcji): ..................
..;llll::.lili.l.ll:1('].l.yjljl:..:ll R^,d. 201 l, wartosc 20 000 zt Mal2efiska wsprilno(c maiEtkos,a

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powy2ej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokorici):
.KREDYT.HIP9I:PCZNY.WBANK]J'PEKAQ.S,A,Q.ADZIAt-.Iy.KQLEUSZQ$IEI.na.zp.hsB.rujp.s.zkanra..r,r.?g.15.r,.-.ry.kwq.c.i.e.J.42.?.?6 PlN.....na okres 7lat, Ma}2eiska wsp6lno6i majqtkowt ' "'



czEsa B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcejo6wiadczenie: .9.*:t.9.9.!1gt.Pttll9.W.q,.y.l,.KI3llgW:f3.?.q

Miejsce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie ll czqSci A (adres):

3..................
,r 36-100 Kolbuszowa. ul. Krakowska 23

powy2sze o6wiadczenie skiadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci'

(mielscowodc, data)

Kolbuszowa, 17 .12.2018 frefr?4ng)
1/ boao'st


