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Uwaga:
1. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego

wypelnienia każdej : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania, należy wpisać m_ie
do ".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okreśilc przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego I majątku objętego maltańska
wspólnością majątkową.

4. Oświadczeniemajątkowedotyczymajątkuw kraju iza granicą.
5. Oświadczeniemajątkoweobejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B za informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

cześć A

Ja, niżej podpisany(a). ADV/VA EL23/5771 MEA/EWS” AJE/i/Ę/u ?
(imiona i nazwiskooraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)„J:. 42. 4914” w 7390115564;qu
GN/zVA/yQŚMĘĘK77m0695mć542A/1~Beata—444
...„„Z/„s..-...4o_.1_4_4„244.s,2..żzm£„..:-.x/„Ęzwm/z;<

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

no zapoznaniu się z pmepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pubiiczne (Dz. U. : 261.17 r poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1605), zgodnie z art 24h tej ustawy oświadczam.
Ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lubatanowiące mój majątek odrębnyj
!.

Zasoby pieniężne:
_— srodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

—— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: "_Ali(; __ __1207:ng ?
. .....n-u-uuuunuu..--.-.«n..m--„...w........-...-...........- „..-...u... ...-................. „...... .....—

~~— papierywartosciowe:
_ ___. „..-.. _. __ _

OWNegPŁSwo/emm" .....
— mae/<

na kwotę: . @(9 7,2!

:-mvwsignlormpi Sp. z o.o.. pmducen!aktywnych .'onnuiam. e-man. pini-r@signtcmp.



II.
1. Dom o powierzchni:MĘMQTW,o wartości: ....................... tytuł prawny: ..............................
2. Mieszkanie 0 powierzchni:56,9..Q... mi, o wartości: 14907352?—tytuł prawny:Alf/'Ś/VOx—Ść

Mieszkanie 0 powierzchni:›??qu ma, o wartości: 377117532- tytuł prawnyzśźćdSA/QŚÓZSP/f/FK

_ UML/Vw? — :PI; ~
Mieszkanie 0 powierzchni: .?!„RZQMm:, o wartości:/łQÓŚAQŁ. tytuł prawny: 7/20/12/422” „Ek

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ........Kl./[5.....«WWI........................... , powierzchnia: .............................
o wartości: .................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ......................................................................................................................................
tytuł prawny: .............................................................................................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................................

4. Inne nieruchomości: 2powierzchnia:@AM2”/6„5L?Wl............................................................................
o wartości: ...........10..-....C?..CP.Q. ......J .................................................................................................
.........................................................., ,tytuł prawny: .......M45/VWC”.$P$ÓGZ<.......(kwa/„42%............................

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
............................................................................................................May/frauudziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....MŁĘ ......MPŻYCM ....................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
.................................................................................................................walcowa/”
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
............................................................................................................MEWA—"z
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......... „(@@@/Y .............

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,/l//L=.5bZ'ŻYM
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i pizedmiot działalności):

VII.

—osobiście ,U/E mTYCaŁY

~wspólniezinnymi osobami A/[E W&T
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naIeZy podać formę prawną i przedmiot działalności): WML" wTYCQ 7
..............................................................................................

..................................................................................

"uuu..."...u „...-... „...... ...-„.....- ...................

1. w spółkach handlowych (nazwa. siedziba spólki): ME „8071/43. ,?

”jem"” monkiemzarząduwdkiedyiz_..........„ME. .....@TYCŁY

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy,): „A./1152892"? CJ,?

u—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
_Mę-_lb)-yu, 7'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:_Mg—Mąju.. .....uu.m.n›u-u~.uu
2. W spółdzielniach:

M5 950774915”

_jestem członkiemzarządu (od kiedy);ME „WF/Col Y
....... ›-

—jestem członkiemrady nadzorczej” (od kiedy): ,V/E MW
—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): __MĘ_MfQ_Q/_y

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
_____MĘ_____mg;);________ __

Owww.wntonnpl Sp. z o.o., producem aktywnych formularzy. e-mail: biumeoignformpł



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

ME wra/„el 5,

— jestem członkiemzarządu (od kiedy): [105113714ng

-'- jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy): „(fal.-Tą?
~jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):wydam-yc;7'
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „(5 [UW&I

...-...... ar.-o—

VIII.

|nne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanychz każdego tytułu:

DYNń$R0MWJEwF5z95159r£@ „u”

IX

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zectych (w przypadku pojazdówmechanicznych na|eży
podać markę, mode_l i rok produkcji):

C/TMO E/V ŚAXD 39,900 u.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wemnki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokości): ________________
#JQEJQ'ZIff/PPYECZA/YA/AMMPUJĘSR «'I/41V!Ą
M&M/MQEQJMNK—iawomeom mz,”?
M&„QZŁEAŻ„„31A.1£„£42MJĄ„Ę_g..-„4172.4„XŚMMTM .............................

: www.aigntorm.pl Sp. z o.o.. producer: aktywnym tormutarzy. o-meii: biuro@atgnfcrm.pl



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 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559)

Powyższeoświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(mlelscowość. d (906mlWwwacigpqwu„. ........M/„feźz ......

' Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczychspółdzielni mieszkaniowych.


