OSWIADCZENIE MAJ,{TKO
radnego gminy
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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca ofwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z pr:awd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

) Jeieli poszczeg6lne rubryki

nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania,

naleLy wpisa6 ..nie dotvczy".
3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy

5.

maj4tku w kraju i za granicq.

OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.

6. W czg5ci A oSwiadczenie ztwarte

s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.

CZ\S e A
Ja,nihejpodpisany(a),

andrzej cupryniak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) za .02 .1-966r.

w

s
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PzU SA w Warszawie, Centrum Obstugi Zintegrowanej, uf. 'Jana Pawta
24, 00-133 Warszawa, Ekspert ds. Zintegrowanej Obstrugi Szk6d

II

Komunikacyjnych i Maj qtkowych-Koordynator
Radny Gminy Wr6b1ew
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2078r . poz. 994, z p62n. zm.), zgodnie z afi. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w
sklad mal2efskiej wsp6lnoSd maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej : 5 9000 ,

O

0 z!

Fundusz inwestycyjny - pracownrczy program Emerytalny:
- 643,5273 jedn. x 136,62822t- : 8].923,16 zl
Fundusz inwestycyjny - Indywidualne konto emervtal_ne:
- 61 ,9011 jedn. x 1,24,93532I : B4B4,O'7 zI
malzeriska wsp61no56 maj4tkowa
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie doty cry...........
- papiery wartoSciowe:

. na

ii:
1.

nie dotvczv
kwotg:

nie

dory

c2y...........

..........:.......

Dom o powierzchni: 126 m2, o wartoSci: 3OO.000, OO zI_
tytul prawny: pozwol-enie na budowg 13 /2006 z dn. 09. or.2006r

-

malzefiska wsp6lno6i naj4tkowa

.

2. Mieszkanie o powierzchni: nie Jotyczy m2, o wartosci: nie dotvczv
tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: qospodarstwo rorne, powierzchnia: 1, o5ha

owartoSci:35.000f 00

zl- (z d.ziaLka - grunt pod dom o pow. 0,04ha)

k mie s z katny
Akt notarialny, Rep. A Nr

rcdzaj zabudowy: budyne

tytulprawny: a)

Rep. A Nr 6425/05

-

3j

/lri-/04, b) Akt notarlatny,

malzefiska wsp6tnoS6 maj4tkowa

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysokosci:
Przych6d - 0,00 zI_, doch6d - O,OO zL

4. Inne'nieruchomoSci:
powierzchnia: budynek gospodarczy z warsztatem w budowie o pow . 2j9m2
o wartoSci: 170. OOO,00 zL
tSrtul prawny: pozwolenie na budowg AB. 6T 40 .L94 .2013 z dn. 13. 05 .2ol3r
.

- malzefska

uI.

wsp6lno66 maj4tkowa

1. Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nalely podai liczbg i emitenta
udzial6w:
ni

a

rlnf vJrrnru
vLl

udziaNy te stanowi4 pakiet wigkszy

niz l\oh udzial6w w sp6lce: nie dory czy ..........

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale2y poda6
udziaN6w:
doty czy ..........

nie

0 zL

liczbgi emitenta

ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

o zr

ry.
w sp6lkach handlowychzndzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:
nie dotvczv ..........

1. Posiadam akcje

"""'f"""""

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

l0

%o

akcji w sp6lce:

nie

doty c2y...........

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nale?y podai liczbg i"emitenta

akcji:

Z

nie dotyczy

tego tytulu osi4gn4lem(El?-) w roku ubieglym doch6d

w

wysokoSci:

O

zL

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, zv,ryLqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y podad opis mienia i
datg nabycia, od kogo:
n i o rlntrrnzrr

a

VI.
1. Prowadzg dziaNalnoSi gospodarcz1 (nale?y poda6 formg prawn?

dzialalnoSci):
- osobiScie

i przedmiot

nie dotyczy

nie

docvclv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie

doty cly...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

OzL

2. Zarzqdzam dzialalno Sci4 go spodar czq lub j estem przedstawicielem pelnomo cnikiem
takiej dzialalnoSci (naIeZy poda6 formg prawnE i przedmiot dziaNalnofici):
dotyczy

nie

- osobiScie

nie

dory clv...........

- wsp6lnie z innymi osobami

nie dotyczy

..........

a

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 zL

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyiiluzatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej
lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z lnLdego,tytulu:
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy _ 65 2g3,3721_

2. dieta radnego -

4501,30

zL

- mal-2enska wsp6lnoS6 majqtkowa
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i roi produkcji):
Sam. osobowy opel astra II combi, rok produkcji-2006 o *uttos.i 10500,00
zt.

malzepska wsp6lno66 maj4tkowa.

x.
pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigtekredyty
warunki, najakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku-, z jakim
jakiej wysoko6ci):

nie dotyczy

CZ4SC B

i

Powylsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nie prawdy l'ub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Wr6b1ew,

dn.

16.09

.20I8r.

(miejscowoSi, data)
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