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' oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

I zupełnego wypełnienia każdej : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać „nie dogg”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegól-

nych składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająt-
ku objętego małżeńską wspólnością ustawową.
Oświadczenie o stanie majątkowymdotyczy majątkuw kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowymobejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części 8 zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce poło-
żenia nieruchomości.
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część A

Ja, niżej podpisany(a) EDW AQQ @OTÓ C ([ , (POTO C ((I
......................................................................................................................

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)..9.v.€łł„411.149.©?)................ w BOLESŁAWCU............................................

data miesce51119111wii.339195119199...................
( ] )

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

........................................................................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
!.

Zasoby pieniężne: , u [,
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:..ME.90.1] „(4.2.1 ..............................

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:NiEDOTQCZY
....................................................

. ~U— papiery wartościowe: ..............[VIIŻwT%CZ' .........................................................

............................................................... na kwotę:
II. »
1. Dom o powierzchni: „?>-(GQ...... m2. 0 wartości: ?SO,OOO%Ł ...............................

tytuł prawny: .wŁ.&S..NQ.Ś.C/....................................................................................
2. Mieszkanie 0 powierzchni: ................ m2, 0 wartości:NIEDOTQC/ZR)

tytuł prawny: .............................................................................................................
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3. ggżgrggżphggazmtiaNADZlE-QZRWKOME.-....

.. „powierzchnia:.„A[A. .'MLA(ma,
owartościn
rodzajzabudowy: MAŁĄWLR-fkGQ&?ODP<%ZA:
tytułprawny.mimax.wsvowowMkbłwsmk

„„ŻĘQEĄOWŻÓOŚW '"z'Oklizf'ćW'AĘ—J Chói'iiędśfziić'ćva”mamutamów
powierzchnia:DQAM "ŁELQS'LÓWU'. „Q.ŚL.?M....DZIAŁKĄ.NR .VJQRĘŚ
DOSMDDMOW„MX.. OOM...
owartości: ;SOIODOQI/ .

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

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

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię-
biorców, przedsiębiorców których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta
udziałów:
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałóww spółce: MEIDQTQCZV ..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NME-..DQTNQLR.

.

2. Posiadam udziaływinnychs ółkach handlowychna|eżypodaó liczbę'| emitenta udziałów:
«___|„Ę____OWCŁY

Z tegotytułu osnągnąłem(ęłam)w rokuubiegłymdochód w wysokości:..

MCDOWCZY .. .

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię—

biorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

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

...............................................................................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ME..DOTYCZY
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2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych - należy podać liczbę i remitenta udziałów:

.........MEDOWCZY . ...

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odręb-
nego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następującemienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:
.............................................F"'..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

1. Prowadzę działalność ospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.....
wię....ogiżxigąfr

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

- osobiście. ...

— wspólniezinnymi osobami:MEDOISJCZY ..

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

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

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

.....................................................................................................................................................
— osobiście ................................................................................................................

- wspólniezinnymi osobami: „(BOOTYCZQ .

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

vu. _
w spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki):W(EDOIYCZJ



-jestem członkiemzarządu (od kiedy): „(V/€. Datę/52.9.

_ ĘQQŁĄĘĘQĘQĘQĘŁĘĘĘZ'ĘŚĘĄĘQkładły)....'źilźfć...bjćź.źf?ź.ć.ź.U.'

_ śĄŚŁĄĘmonkmmkom,.rew.zy|ne|(oa|£i;£||i;.i/ICDOTYCZU.. .'

zt;;Ę'mum';.QĘĄQIĘĄĘQĄIQLĘKĘ'ĘbLĘąyĄL'dĄĘhódwwysokości.ME. 'Do!„96.ZU.
VIII.

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

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

..D.i.EIĄ..fR.ĄDii..Ęw-:...ihtęz 5 „nr. 6.7.1,..śśJ- odd/«awa
„Pawieł/wei Wały/zw adg [SLQAŁŻLW 97

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mecha-
nicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ............................................................

ŻŚŻMISAŻŻXŻSŻH...'ŻŁŻQÓŻIÓŻŻŁKĘ.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): ..................................................................................................................
_XĄwww%i. &Nwwtaixs „Mnąwuuuf
)ŁONSQUDkQU'SWmuowxozww%%ani„łowią....p.o..$?Ł.isx.$<....fx'>.9.ągsx mg.-„.Piocgml...„ .

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

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

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

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

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

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



WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nleruchomoścl, zawarte w oświadczenlu
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)

Powyższe oświadczenia składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

......................................................................................(miejscowość, data) (podpis)


