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oswADczENrE MAJATKOWE

izupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

"nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych

skladnikow majqtkowych, dochodow izobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego
matief skq ws p6lno5ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienig2ne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), ffz-Y.TrPF llF{94ry?58 W!l(: !!lVwl?!f9 1?P?Y.F W!#
(imiona i naryisko oraz nailisko rodowe)

19 wrzeSnia 1965 roku Kolbuszowej

P.r.z.e..wp.d.nLqzeeJ.BadJ.Mi-ejslsiei.w.Kp.Jbus.aqw-ej....

Wrenerberger.-c..e-ram.LKa.P.u.dgw.l.e.ne.S.p.,.z.e..9...Q.4.-1.7..5.W.a.r:g.zav-v-a-.u!,.9..g-tl-o..b.r.a.m.qKa.7.9-.KLe..r.q.wni[<..Z.a.Kladu.

Kup.np
(misis€ zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczqprzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 t. poz.1393) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2ehskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: L59.,Q.QA.QQ--Z[,.--fi.?!19rt.5-lSA.ygp.9!np$e..m.AiatKl.WA

- papiery warto5ciowe: nie-.d-e.ty9?y.

gminy

?srtlt?Y . ., a"i^ t0 9! ?9?? ,.
(miejscowo56)

jest do zgodnego z prawdq, starannego

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: .....[.i9.l-o.ty.c.Zy.

na kwotq: nie..d_g.tygll..



t!. wspolwlas noSc m aj qtkowa- m al2e h s

1. Dom o powierzch ni: ........?.?.9...... m2, o wartosci: . ?.?.9 ty:'.1!. tytul prawn y,....Y.?.P.?.P?.:| f9!1!fP.Y9. .....

2. Mieszkanie o powierzcnni: .!?!9.dgtyp.z.y..... m2, o wartosci: !!!?../.9!Y.9.1y........ tytul prawny: .q.ip..lplygZy....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw". .......1.i9..19.t!97!.. ........ ....., powierzchnia: ...f.lgi..g.tySly...

rodzal za budowy: ... n !p..Lgly.c-f y.

Z lego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci.. pig".Q.o_typ7y_._.,,...,;.

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia:......Q,9.9.\t9..:.dLi.q.{.<a.z?.py.9.9w.?.0.q..Q.o_r.q.rl..wtts.p.4.q.ayn.w.p!(!..,,!!,1.'.'..........

o wartoSci: ... ?..Q99.21

ilt.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz loo/o udzialow w sp6lce: .l.ip.4g.tygly.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .Lig..lg.tygru

lv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta akcji:

...rl.ip.lp[yszy.

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni| fi% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..t1ip..4p!y97y................

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitarnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo: nte.d.p.ty.qay

vt.
, ,r":;o;:;:;lalnoS6 gospodarczq2 (nate2y podad formq prawnq i przedmiot dziatatnos;/:

,nkl

tytut prawny : . . . . .wppQlwlesnos.c..m.aiqtkow.q. .: .nqlz.e.i.qlte.w.pp.Q!np$g .r1.?j.attpwfl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



- osobiScie
nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci'. ...nie-.dptyply.

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedsjqwiciglgm. pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy podac formq prarinq i przedmiot dzialalnoSci): ....!.t.?..89.rl92y...-............

- osobiscie .... !? !?.19t!..c-1Y.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ....?.!?..9.9!v.9.1y........

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): -nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): f.ip..!p!ypLy.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoScit ..?.!e-.q.9.t!9ly.

2. W spoldzielniach:

...r.!e- .!.qtypzy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..fl!9.!.p.!v.S.zl.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .l!?.-!.91y.9ly'

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nip..Cg!y.g.fy.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: !?!9.C9!y-9'?y'

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:
nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy . .

- wsp6lnie z innymi osobami ..1!g lp!y.g.ly.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..n!p..!.pV.g.ly

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): tllp.lgly.g.ly.



nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .I!9../.9.!y.9ly.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..1.i9..*.typ1y..

vill.

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoScizarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu: LfiZ,ZF.l.,0.T.Zt.:.e99.h.ed.hr.!tt!p.z.tytLtlU.Zatradnie.ni.a.-Lnalze.rt.SkA.Wsp1l0.a$l

nilQttss.w-?.,.2-3,49Q,Q9-.2!,..--djpla.2.!vtu!u.p.elnie.nLa.!an*oi!.pu.b.ticznyph.-.na!ze.fr.ska.w-5p,!rtr.t$.e.naiattsp.w.a...

wt,.dp.o.b.g.dy.pgd.?.(t9..z..a.zkrps..ad..0_1,_Q_1.,2Q1_9.r,.de..3.1..1.22.Q.1.g.r.

tx.

Skladnikimienia ruchomego o wartoScipowyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac markq, model i rok produkqi): y..anAlta.1.g.QQ.,.ntS.pr.o..d.qk1ji.ZQQL.-.m.a.tZert.s.kp..WSp.Qlnp$0.

naiattspw.a.,-..M.azda.M-PY.r-q.t.<.prpduk.cii.2gQ.5..--n-a!z.e.rt.s.K.E.w.sp.Q!np$..c-npiatk-o.wa,---eheyrele}_$park,.rai.

p red u kai !.?.Q-1.1..- n.alz.eLskp _w.opl! n o.$.6_ n eiatKp.w a. _.....

x.

Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powy2ej 1O.0oO zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): .....

. .pip..l.g.typLy



CTFSC B

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie arf.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Kolbuszowa, 1 0.04.2020r.
(mieiscowo56, data)

friewrasciwe stresiic.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczei w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwiezQcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


