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%Óć-ESćHU/FC .dnlaJigga' r-
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać „@
dogcg”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego I majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczymajątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘśćA

Ja.nize1podpisany<a›. AMW; fan,/gm MeV/EW? „(mg/w
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) „2,7 A). 497/„_ W Boćć:.S-ćG/JCL (

ŚUamY_/€.ŚMŚA<_')wwcgswćecwg _AJ/Łśfśćjóęimśźiw
„Q./SMKĄŁŁŁĄZ PME '— !K/Ezćcw/w .(

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam.
że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej wspólności majątkowej IubŁstanowiąoe mój majątek OdręE'IXZ/l

|.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

4159029? A) JML/V ;( 'PEKA r) -— 4 . ”5/8! ., JZ - 527419576

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: [ME „(9079 („2,7

— papiery wartościowe:

(DM/vw: PL 9720 ['a-11703314 ~ wraca/„&&
(
nakwotę: 302951/
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II.

1. Dom o powierzchni:
____________________

m”. o wartości:
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ _ tytuł prawny: li/ZE litr/CZ?

2. Mieszkanie 0 powierzchni:%QM rn”, o wartości: [ją/f_ą: tytuł prawny: pćGSA/aść
3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa: „Meaux—mzf„„„ . powierzchnia: .........................................._
o wartości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:
powiemchnia: _MĘĘZĄ/AN/F- 3,31. 40m Z [7/552MMF ~ 4 4,2013MizGADA-? _16' «;Dm3 '„W f/z
owartości: ”5214229227 /f'bC)-CJC)C).2Ż

M. (900 31:
tytuł prawny: „ngwcgggwgz A.)MSA/0$c ~ 51742Jć7<

A 964 91/1256 — SPĄDE/z
|||.

Posiadam udziały w spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta udziałów:

rwa: [pm „%

udziały te stanowią pakietwiększy niż 10% udziałóww spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłymdochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta akcji:

/l//E' [20790 5”

akcja te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłam(am) (nabył mój małżonek. : wyłączeniemmienia paynaleznego dojego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków. komunalnej osoby
prawnej Iubzwiązku metropoliałnego nasępujące mienie. którepodlegałozbyciuwdrodzeprzetargu-należy podac
opis mienia i datę nabycia. od kogo: A/IE [29 7-702 Y
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VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą! (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): __
[(x/(; .wrmz *f

..m....-....-nm-_uuuuu._

—osobiście

— wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej dzialalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalnosci):

IV/ć' wwa?
—osobiście

—wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

VII.

1. Współkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): _.....[l_/[45_____AQQĘQŁV

—jestem członkiem zarządu (od kiedy):

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Współdzielniach:

ME „Eorl/c:;,?

—jestem członkiem zarządu (od kiedy):

—jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Owww.signfompl Sp. z o.o..W slawnychbruk—rzy. o-rmll: Małemu



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

,iz/E wrz/c.; ?

_jestem członkiem zarządu (od kiedy):

—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem kwot
uzyskiwanych : każdego tytułu:

-.MA/AÓEA742.%„M£„£QPŚ — 91.149. 8 z 97,”
U/TOUA— .SŁLĘLE/U/E Pm ' l 6:2, 19 zf

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdówmechanicznych należy
podać markę. model i rok produkcji):

C (Wagi-*W .SAxo „Zmoo-

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakimzdarzeniem. w jakiej wysokości):

____________________________

(CQĘJJYT ”1675210911”op "r H[PUTECQ4/9 Ą) S&A/TĄA/xfy
_..„Zżśm..5„_:_„£2„_ćł„ą_ś9 .zi—
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WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nieruchomości, zawarte w oświadczeniu
majątkowym, nie są informacjami jawnymi.

Podstawa: art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy Iub zatajenie prawdygrozi kara pozbawieniawolności.

ĘQŚĘSQZŁŁGQQŻQ„JZŁ.QŁĘŁ/V Maci/yc,
(miejscowość.data) (podpis)

' Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

” Nie dotyczy rad nadzorczych spóidzieinimieszkaniowych.
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