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1. Osoba sHadaiq.a oSwladczenie obowhzana lest do rSodnego r prawdq, staranneSo
wplsa' "nle dotvczv"'
naleiY
pnypadku
6st6owanla'
w
konketnyn
znajdujq
nle
i. r"i"tl por.c2"goln" ,ubryki
3. Osoba skladalaca o3wiadczente obowiez.na lest oircCitC pirpateinoSt posz.zegdlnych skladnlkdw majltkowych,

z

dnia 28'04'2022r'

rubryk'

dochod6w I zolpwlazad do

maietku odrebnego I maiqtk! obJQtego maliertskQ wsp6lnogcit majqtkowt'
oiwladqenle najQtkowe dotyczy maletku w kralu I ra Sranlcl'
Oswiadcrenle maretkovre ob€rmule r6wnletwleilytelno'cl plenlQtne'

a.
5.
6. w czejcl a ojwiadczenta

zawarte sQ hformacis iawne,
oswiadcuenle oraz mlel!ca poloienla nleruchomoacl'

w c.&t B laj informacie nieiawne dotyczlce adresu ramieszkanla

skladaiaceSo

czEse A
JA, NiiEJ POdPiSANY(A), HANNA BEATA HARFELDER-ZURAISKA' HARFELDER'
tmlona I nalw$ro or.z n.rwbto rdow.)

urodzony(a) 24 LISTOPADA 1981 ROKU w DZIAIDOWIE
GMINNY OSRODEK POMOCY SPOTECZNEJ W RYBNIE, ZASTqPCA DYREKTORA
(miel3c. 2.t

!dni..i., d.nowBto

lub

fonkcj.

)

gospodarczej przez osoby petnlace funkcle
po zapoznaniu ste z przepisamt ustawy z dnra 21 sterpnla 1997r. o ograniczeniu prowad2enia dzialalnosci
z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art 24h tej
poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorrqdzie gminnym (oz.

ir6fi",* to.. U.;2b17

u

r.

ustalvy oswiadczam, ie posiadam wchodzEce w sklad maliefisklej wspdlnoscl maiqtkowej lub stanowiqce

m6J majqtek odrQbny:

t.

Zasoby Pienie2ne;

Srodki pieni?Zne zgromadzone w walucie polskiej: ...... 16.306,14 ZL - WSP6LWLASNOSC MALZEf SKA,
'
Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej: . ... .. NIE DOTYCZY

-
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1. Dom o powiezchni: 132,29 m2, o wartoSci: 350.OOO,OO ZL tytut prawny: WSP6LWLASNOSC MAL2ENSKA

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartosci: NIE DOTYCZY tytul prawny: NIE DOTYCZY
3. Gosoodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartosci: NIE DOTYCZY

rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym paych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY
4. lnne nieruchomosci:

DZIALKA O POWIERZCHNI 0,1021 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM
PKT II,1
W
OPISANYM
OOW|ETZChNiA:

o wartosci: 20,000,00

zL

tytut prawny: wsP6LWLASNoSC

tulr2edtsxe

l.

posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy podae liczbe i emitenta udzial6w: NIE DOTYCZY
DOryCZY
udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy niz 10% udziat6w w sp6lce: NIE
DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE

tv.

posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podae liczbg i emitenta akcji: NIE DoTYCZY
akcje te stanowiq pakiet wiQkszy ni2 10olo akcji w sp6lce: NIE DOryCZY
Z tego tytulu osiqgnqfem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE OOTYCZY

z wylqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrQbnego) od
st<arbu Pa6stwa, innej paristwowej osoby prawnej, .iednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzkow,
Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek,

komunalnej osoby prawne.i lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
pzetargu - nalezy podac opis mienia idate nabycia, od kogo: NIE DoTYCZY

vt.

1. prowadze dzialalno66 gospodarczq2 (nale2y poda6 forme prawnq i pzedmiot dzialalnoSci): NIE DOryCZY

osobiscie: NIE DOTYCZY
wsp6lnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

-

Zatz}dzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

2.

(nale2y poda6 form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY
- osobiscie: NIE DOTYCZY
- wsp6lnie z innymi osobami: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqtem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

v

.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zaEqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
-.iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY
2. W sp6tdzielniach: NIE DOTYGZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegNym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnose gospodarczq: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOryCZY
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Z tego tytutu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

vlll.
Inne dochody osiqgane

z tytulu zatrudnienia

lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?o'

z

Podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu:

OSRODKU POMOCY SPOTECZNEJ
DOCHoD ZA ROK 2021 Z TYTULU UMOWY O PRACE W GMINNYM
w RYBNIE w WYSOKOSCI 83.093,73 ZL.

tx.

przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 0OO ztotych (w
podae marke, model i rok produkcii):
WSPoLWLASNOSE
SAMOCH6D OSOBOWY, SUBARU FORESTER' ROK PRODUJCI 2OOO
MAt2EdlsKA; SAMOCHOD OSOBOWY' AUDI A3 ROK PRODUKCJI 2OO5 WSPOLWLASNOSE

-

MALZENSKA.

x.

pozyczki oraz warunKi,
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i
jakiej wysokosci):
na jakich zostat udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z iakim zdazeniem' w
KAT
HIPoTEczNY w BANKU PKo
WLASNY
KREDYT
xieow MlEszKANtowY NA BuDowE D9MU UDZIELONEGO KREDYTU
KWOTA
BP ODDZIAT 1 W LUBAWIE, ZAWARTY DNIA OI.O7.2OI4R,,

ZL, NA OKRES 216 MIESIECY, TERMIN SPLATY CZERWIEC 2032R.' POZOSTALA KITVOTA
DO SpLAW NA DZtEil 3'1.,t2.202'lR, - 195.248,86 ZL (SUMA ReT KAPITALOryYCH - 159'206,14 ZLt
suMA RAT ODSETKOWYCH - 36.0 42,72 ZLI -WSP'LNOSC MAL2EfSKA

237.OOO,OO

czEsc

B

powy:sze oswtadczenie sktadam $wiadomy(a),
porbawienia wolno6cl.

ii

na podstawie art.233 6 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl kara

RYBNO, DNrA 28.04.2022R,
lmlei*owoSa, data

)

Nt. dotyczv dlt.Ltno{ci wvtw6rc!.J w.ol.ictwie w z.kr.rl. podutcjr rcallnnej |&ren$eJ, w formle Izakrsl. aotpoda6twa rodzlnneSo.
Ni. dorvdv .ad nadlorclych spddti.lni 6lcarkanlowych

