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uwaga:
1. Osoba składająca o iadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadkuzastosowania, należy

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

nych składników majątkowych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająt-
ku objętego małżeńską wspólnością ustawową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowymdotyczy majątkuw kraju I za granicą.
5. Oświadczenie o staniemajątkowymobejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce poło-
żenia nieruchomości.

CZĘść A

Ja, niżej podpisany(a) ....... 36115916!) ......DQRTKA .....................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)...0.2.,.0$.[1.9332 ................... w „EIQLĘŚ'ŚAQCM ..................................................
(data) (miejsce)

RA.Dli/.A....Q.Hiii›f ......!BOLESŁAUIEC.............................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(miejsce zatrudnienie, 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: -środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:... QQqOJ(427%
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE..DOWCŻY

— papiery wartościowe: „MIEWDQr/CZX.................................................................

............................................................... nakwotę:||.
.

1. Dom o powierzchnii/lf.DQHśZsz, 0 wartości: ..............................................................
tytuł prawny: .............................................................................................................

2. Mieszkanie 0 powierzchnii/15. DNQ)! m2. 0 wartości: ......................................................
tytuł prawny: .............................................................................................................
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: „16001762!....................... . powierzchnia: . .. .

owartości:

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

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:_..D.Ż).QŁK9....„O..PQQ.......Q,1.8„.MLL„................................................

nevdyędposadagmłaealwowartości: .........45Q›.DQQ.. . .

...............................................................................................................................
tytuł prawny:WŁASNQŚC

1. Posiadam udziały w spółkach handlowychz udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię-
biorców, przedsiębiorców których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta
dm”

.................Mili .....mmm..................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych— należy podać liczbę i emitenta udziałów:NiCDOTYCZX
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychz udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię-

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

..........................................MEDOTYCZV

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

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

...............................................................................................................................
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:.
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2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych— należy podać liczbę i remitenta udziałów

.......................................NIEDOTYCZY .

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

Nabyłem(am) (nabyłmój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego 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:
..........................................................................................................................................................

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

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

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

..........DZIAŁĄŁwsccxciArowA
PRZEDSZKOLĘ........MEPUJŁLLCZJVĘ.....M.Ś.ĄZJSKI-iśkl .............................
- osobiście.......3.AD9l6.6....i3u.QT.lśA................................................................
................................................................................................................................

- wspólnie z innymi osobami: ....ŻŚO.6.MMA....„(03.ng...........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Hmmm..../1.9.7...Gł.(...„łmł.......DQQH.ŁID....„H.0.0„(L.H.2›„2.2. .........................

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

.........................................MEADTYCZY

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

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

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

...................................................................................................................................
VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedzibaspółki):.....................!JlfDOTYCŻY.



- jestem członkiemzarządu (od kiedy):
........MIE...QOH.C.2V.„„ ...

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Uzcnowczv
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

WICDOTYQV .

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

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.
z podaniem kwot uzyskiwanychz k degcżtytułu.

„DIEIQWQFIDUĘJ....................>+ ................... . .5........5.14 ................................................
Dw|.0„u....MĘę.A.................................. 2.3.....4XI.„8%..94.................................................
.W.H.II..G.QQDZEM.6„„ŁQA.I.I.I.A....t.IAŁU.C.H.II........

89....$29..$„....93„34Ż
.........................

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

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (wprzypadku pojazdówmmecha-nicznych naieży podać markę model| rok produkcji):..
PEUGEO] 949% 9.009va„9534504054.ma1501.0099.440.441.Magnum..QQŚHM........M@MQSĘ...%Ikwl.........................
„Manga,. I.".Łe a ........9003.44. .4-........%Weić... !kom....
uu.sitowa/«III„9.005. .4pr....„w:;ko443;SI„„449 W. gow
.ngetw..fucsou.„„Q.Ol.6.4ł.;14'-„„.„.u...;kou1. i..w.. (IMIOMOŻOSP

,
£”;qu Tug-30V; Q() IG Ufi- hd ICSUJŚI IAI GWMCSU

%Om'az

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty”| pożyczki
oraz wamnki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związkuz jakim zdarzeniem. w jakiej
wysokości): ..................................................................................................................

ot..&&de „SIG/EL .10dZ44ź.€44£0...|4.o..„dual......ÓI..I.9....:Z.Q.4/z.„„
.Śh, I..G.RAI/..

%k klipie Óudjveł:tdama..M.deus/cem
STIOM...WMIQĄQ.„..no. .be. ..IŚL.QOQIV. QH .Q'ŚIŚ, SIS—RV

.................................................................................................................................
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WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI

Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce
położenia nieruchomości, 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 oświadczenie składam świadomy(a). iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Marauczwóaoaa .Dma..„„j«e<;„y.a
(miejscowość, data) (podpis)


