
REFER.AT BIURO RADY
MIEJSKIEJ

Urzqder lvliejskiego
w Koi

Wpiynqto dnla oSwrADczENrE MAJATKoWE

radnego gminy

Kolh.us.zp.w a........, d n ia .30,.04. 2Q2Q.... r.
(miejscowodi)

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

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego malieriskq wsp6lno$ciq
majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pieniqine.
6. W czqSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje nieiawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.

czEsa A
Ja, ni2ej podpisany(a), ..B.a.fha.fa.Szaffanie.-c.,.n.azllYi.S.k-o-.f.ed.qwe.Q.U.d.e.

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..?9,.Q9..:1..902.1................ , .Kg.[hU.SZg..Wg.i.

.Z.a!*r.dnicni.e;.Zp.sp0l.S.zkql.Tsshni.czny.ch.inn,.Eqhelcr6.w.I{.rzeS.qie.L23.?.r,,.ry.K.qlbss.zqi.r.ej,

. r 3.:l3r9vi.:ht.t1::?:i:1...
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2Ot7 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oriwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej
wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

l.
Zasoby pieniq2ne:

- 5rodki pieniq2ne zsromadzone w watucie potskiej: .2.2.?.!29..21....M.+l?e,n.s.k*.wpp0.J.ng$(.fr.r,+jetkp:We..........

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcel: .nie.dOtVCZy.

- papiery warto6ciowe: .nie.datyazy.

........ na kwotg:



il.
1. Dom o powierzchni: ..............?.Q.1.. .. . m2, o warto6ci: .1QQ.Q.99.p.l..

tytut p rawny : .Matzsnska.wspqln q5q.m.ajatkqwa.............

2. Mieszkanie o powierzchni: .....53.......... m2, o wartoSci: .?5Q.QQQ.zL..

tytut prawny:.S.p..sJ.ql.zieleze.Bralve.wi.q$nssqi.slye.Md.?e.tqka..ws.p.plnss(.mal?.tkqwa...

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .nig.d9!y9-.2y.. powierzchnia: ...................

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysoko(ci:
4. lnne nieruchomosci:

:"-:::::i::: *:tx.'5*:*:tT5i;ltlLii3.$,3allb;}fry:,li;1xH'#H3:'fiitffiI,kr.I
o wartosci: .5.Q.0Q0.21.

tytut prawny: .Mal?sns.ks.w.spqlqq$f .ryr.ajetkewa

ilt.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udziat6w:
.n[e.dotyazy

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 tO% udzial5w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6fkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:
.nie.dotyazy..

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

!v.
1. Posiadam akcje

w kt6rych
w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b
uczestniczq takie osoby nale2y podai

prawnych lub przedsiqbiorc6w,

liczbq i emitenta akcji:
.nie.dotyczy

akcje te stanowiE pakiet wigkszy ni2 tO% akcji w sp6tce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq iemitenta akcji: ............

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



V.

Nabytem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego)
od Skarbu Pahstwa, 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 idatq nabycia, od kogo: .nie.dOtyAZy.

vt.
1. Prowadzq dzialalnosi gospodarczq (nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalnosci): .nie.dotyczy........

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
2.ZarzEdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalno(ci

(nale2y podac formq prawnq i przedmiot dziaialno6ci): .nie.dolyczy.

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

vil.
W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki): .nte.dAtyAZy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)l

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

lub innej dziaialno:ici zarobkowej lub zajqi, z podaniem

Doahroil, 2 d2ielelnoi(ti wykoiiywtnEj 6'iobi6aie (uriiowy zTdcerii'e; Uriiowy'6 d2ielij):
I 352,00 zl - 7 espol Szk6l Techniczr-rych w Kolbuszowej
594,43 zl - Okrggowa Komisja Egzarninacyjna w Krakowie

Wynajem nieruchomo6ci - 20 800,00 zl
Dochody w tytulu pelnienia mandatu radnego Rady Miejskiej rv Kolbuszowej - 9 558,90 zl

:.ze-.s.tas.un.ku.

iczne w



tx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto:ici powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markq, model i rok produkcji): ..................
.S.amschqd.S.uauki.S.wifL.r.s.k pr.e.d..2Q1.1,. M.412-en.ska. wspslnp$.(.mai.afkswq...............
.S.ameched.Nis$an.Qas.h.q?i,.r.sk.pr.qtl,.2Q.Q.g,.Malzensh+.$:epelnaS.(.maj.+tkerya..

x.
Zobowiqzania pienigine o warto6ci powy2ej 10 000 ztotych, w tym zaciEgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):
.K.REDYT.HLP0.TEC.ZN.Y.lV.B.ANK.U.PEKA.Q.S.A..ODD..ZIAL.Lv-KA.L.BLISZQ.WEI.na.zakrip.mreszkania..rr:.2015.r,
.-.y \y99i9 ltJ 296 PLN, 1a okr-es 7lat, Kwota kapitalu pozostalego do splaty - 3t 446,81 zl, 

-



czEsc B

Powy2sze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 S l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

.Ksl Pv.sr.ewe,.?.Q, P.1, ?9.? I
(miejscowo6c, data)


