
,

ośwrłD CzEITIE MAJĄTKowE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizaryjnej
gminyo osoby zarządzljącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

*}dającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

M.czczonólr,. dnia 08 . ij4. 2022 r
( lrriejscourlś(:)

Uwag*:
1. Osoba skłndająca oświaclczenie oŁlowiązana jest do zgodnego z prłwdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk,
2. .ieżeli poszczególne rubrylti nie znajdują w konkretnym przypadku znstosowarliil, należy wpisać

,, nie _do§czy".
3" $soba składając* ośłiadczenie ołrowiązana j*st okrtślić przynależność poszczególny*h

skł;rdników nrajątkowych, clochodów i zobowiązari do majątku odł:ębnego i nrajątku objętego
małżeńską wspólnością mai ątkową.

4. O{wiadczerlie mnjątl*tlwe dotyczy majątku w krajrr iza granie4.
5. Ośrviadłzenie maj ątktlwe obejmuje również rvierzytelności pieniężne.
6, lV części A oświadczenia rawarte są inftlrntae.ie ja,wlre, łt, części B zaś irrformacje niejarvne

tltltyczące adresu zamieszli,ania skladającegł oświadexenie ayLz miejsca polożenia
nierrrchomości"

CZĘŚC A

"la, nrzei pcldpisanv{e) Katnrzl na Halinll Ptdlaska
( iruona i nazr,łiski> oraz nazrljsho rtlii*rł,e )

urocizł:n;,,(a) 30.11.1962 r rl, (irorlzisku Mazolvieckim
fuIiejskfu Prr,etłsrkrlle ]Yr 1 w Msił:ł,łlłltlll,ie - łl3,rektoł

( tlri*lsce zatrudnicrrlł stanowisko iLrb firntr;cja )

po zapozilalliLl się z przepisanri rłstalły z driiir 2l sierplrin 1997r. o ogrlLrriczerlirt pr.,itllclzcnia dzialalności
gospoda,rczl,i przcz osoł;1 pelnia.cc lllnkcje ptrbliczne (ilz. {,j. r,20{t{:r. Nr ź16. poa. 1,5tłł. zpażn, zm"\

orazustarr,lzdniaBn,larca, l990r^osanorządziegnrintlvnr(Dz.L] z2Ot}lr.Nrl42-poz 1-i91 zpaź"n.r,rl}-
zgoclnic z art.ZĄIttei ustatłr ośrr,iadczanr" żł posiadanr *,*trlctdzącc lr sklacl malzęlislqici rłspólności
nralątkorl,ej lub stanolviacę nrói nlajatek odrębn1,:

I.
Zasab3,pienięźne :

- środki pienięzne zgromaĄzanę lv walucie polskiej: 17 00CI xł

- środki pirlnięzne zgrr:madzone rrl r-vallrcie obcc_i : nie tłotllc7,1l

- papiery lvartclściclrł,c: nie elatj,c4y

i. l}om o porvierz*hnł: nie dot.|,ł7s, tnr, o lr,artcśęi,. łnie tlatyt:;,1, tvtłlłprarvn1 nte tlo{.1:r:7,1'

ż. ]\4i*szkanię rr peiwierzchni: 48 nr' , 47,90 m o rł,afiości t82 000 z[ r ] trtLll pralvn1, lalrrs llłłścił1,1t,ł

3. Gospodarstlł,o rohre , nie dot_vczv

r"odzaj gclspoclarstw a nie drlt_ycz_l, poryierzchnia ni* tloĘlcą1,

o rrańości: nił łtłltl,cłr1:

rodzatzabudou,1,: łłie łlrłtycz|,
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Ę,tuł prarvny nie clatyczy

Z tego t}tułu osiągnąłern{ęłam) w rokrr ubiegłym przychod i dochód w lvysokoścl: łlłe datyczy

Ą. Inne nieruchomości:

porł,ierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie ttatyczy

tytuł prau,łry: nie datyczy
III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta rrdziałów: nie dotyczy

udeiĄ te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w społce: nie dctyczy

ZtegoĘĄułu osiągnąłerrr{ęłam) w roku ubiegłynr doclród w wysokości: nie d*tycryl

Iv"

Posiadam akacje w społkach harrdlow,v-ch - nalezy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 % akłji w spółce: nie dotyc7"y

Ztego t}tułu osiągnąłem(ęłanr) w foku ubiegłyrtl dachód w w3;sokclści: nie datycrsl

v.
Niałr1,{orrr{am) (lrah},ł nrój malzott;:fu. 7 111-lączt,lliq",n] ll-tidllra przrrnleżncgo clo jcgo majątku odrębncgoj
od Skarbrr Państlr ;ł, innej pańsłir 91,, ;:i 9sob1, pral\fiLri" j cdnr:stek samorządll tervtorialnego, ich zlviązkói.r,

lub od komunalnej osob1, prałłnej rrastępu_iącc mienie. ktorc podlcgalo zb1,,ciu rl drr:dze przetargu - nalezv
podac opis mienra i datę uabl,cia, od kogo; nie rtotycl.y

vt,

l, Pror.vadzę dzialalłośł gospodarca|'{tlalez_r,podac f'clrrnę pIł\\łl;t i przedmiot rlzialalrrości),, nie dotycrg

- osobiście nie tlutl:t:ąy,

- rvspillnie z intrynri *scbarni łęie dot|,cr,.|,

- Z ti:głl tl,tlllu osiąrnlcnł iE:lam) rv roku ubi*głlrn 1:rą.chod i dochr:rt lr ivl,sokości: nie tlot.l:ci1,

], Z:lrzadzanl, clziałalrri;ścia gcspodarcza luł: lesiem przcclstalticielein, peŁrornocłlikienl takiej
dzialalrrości {nalez_v podać fbrmę pra\\ną iprzcłlłllior działalności'}.- łłie tlpt.|,cł,l

- osobiście nie tlotyc7g

- ł\,spolnie z inn5rrni CI§Lrblrmi nie tłot},cz|,

- z tcgo tltLrłr,r osiąglląłenl(ęlarn) ll, roku ułrieglr,rrr dclcltcd rł rll,sokości: nie tkltJ,t,;.r
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I " W spółkach handlorvl,cłl (- nazu-a, sicłlziba spolki): ni,e rlatycąr

- iestem czlonkieru zarządu (rtcl kiedl): nie dot|,cł,y

- .icstęm człoltkienr rady,nadzorczęj (od kieri1,}. nie dotyti,l,

- jesterll członklcnr kornisii l,clł,izr,,jnł:.j {oel kieri_1,). nie tkltył:7;,

Z tcgo t.v&rłu osiągtralenr (ęłam) lv roku r:bicglr,rn docjri;d lr, rł'tsclkości,. nie §cł"llc7ry

W spólłizielniaclr. Ż§M ly Żyrurłłłnvie

- jcstcm czlankiem zarządl (od kiedy); nit dołycx1:

- .icstcrn czlonkiclrl t,lrdr nałjzorcze1 { od krcch ): nulf 2{ll9

- iestenł człorrkieni komisji reiiizrjnej (od kiccll): nie drltl:c7,y

Z tegł tl,tulu osiągirąłenr (ęłanl) w rclku trbicgl_vm dochocl lv lwsokości: l6 060, 4S zl

Z, W fundaciaclr prowaelzącl-ch dziaiainość gospodarcza: nie tfrtł,cr,l:

- .jcstcł"ll *zlonkir:ni zarządu itd kiedv): łlie ilłty,t7g

- jcstcnl człorrkicm radl-nadzorcze1 (od kiedl i. nie tłłsłycl,1,

- lcstcnl czlonkicnr komis.li reiłi;łljirej (od kiocl.1): łłie rłotl,ęny

Z tcgtl tltrrłu osiągnłllcm(ęłam) lv roku rrbięgl,-nr ciochod r,v rv,vsł:lkclści,, nił dotyc7y

VlII.

Inne dochoclv osiąganc z tl,tulu zatnrclni*nia lub innr:j dzilrlalności zarobknlr*1 lub zajęć.
z podilniĘ]trr krr,ot uz},skirr,anyclr z kazdegr: §tulu.

I I3 B{ł1,97 Mieiskie I'ł"zetlsł}iołł ]'{r 1 u, Msłr:$łłtl-łłie
- 1 2ń4,t)(} łł Towure}:sttt,o Prz!,irłt:iół ilłieci Otltlział Płllviuto,1t3,"tv Żyrurłlau,ie
- 16 060,,ł8 fi Zj,rrelołusha §priłdziełniu k{itsłkałlir,:uel

IX,

§kladniki rniełia ruchonrcgo o rvartcJści poio,rle.i 10.000 złotvch {t prą,paclku pojazdot
nreche nicztrvc}r nalęźl. podat! markę" nrtlclcl i rok produkcji
Peugeot 308 WZY 13{}07 rok prorlukcji 2{)15
Motocykl Janraha WZY V 619 rok proclrrkcji 200?

X.

Zoi:otriązałrra pienieżne o rr:afiości polvl,źc! l(].()(](}złł:fi,ch.lvtrlnt zaclągrriętł kr*elfi1,
i pclzt czki oraz rłarurki rra iakiclr zostałr, rrdziolonc (lrobec kogo, rv ziłrązku z jakinl
zdarzenietrr" rv takiei w}isokości): kredr{gotor,lkorłr - BNP PARIBAS Oddzia] tr Zl,rardorłie
I{t,ota tt3 20()"00 zł u, dniu 25 !{).20l9 r, na zakup micszJ<a.nia.
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż aa podstawie art.233 § 1 Kadeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy graztkara pozbawienia wolności.

%l"/*N{szczonów li8 fi,l.?022 r
l\1iejscorvośc i data

r i.l iew-łaścirł:ę skreśl ir
ŻNie dcl,yczy łlziałaincści rvvtrvórczej r.v rolnięt,"vię w zakręsie produkcji roslinrrej
i zwi*rzęcej. rł, formie i zaiłresie gcspodal sfłva rcdzinnego

'' }n]ie dotvczy rad nadzclrczych sptlłdzielni mieszkarriowych,

4

Podpis


