
RADAGMINY BOLESŁAWIEC

ŚWlADCZENlE MAJĄTKOWE
Wpłynęło: 28' Ul.. 2022

radnego gminy? ”~

óojma» &&an $ip/mae»........„www(miejscowość)........................................................
1. Osoba składająca wiadczenie 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 „nie dotyczy”.
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 i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce poło-
żenia nieruchomości.

PMC”?

część A

Ja, niżej podpisanym ................Tit!Lalx'b' az|xge|av.....................................
(imiona inazwisko oraz zwisko rodowe)_—urodzonycafraafeęąćggł............... wwcóiśżcvt.................................(data) (miejsce)

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

......................................................................................................................
(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: _'

— środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej/1475921537;|__— i

.......................................................................... »›Pololawgśf'wołaml?
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..............W'f'... ..i-474767

- papiery wartościowe: ................................ l.”.(.? .....QL?.. .?..........................................

............................................................... na kwotę

1. Dom o powierzchni:».Z?Ś....„„ m2. owartości:ŚOPQQDN- i—— '— '! --'- r

tytuł prawny: „...!—shi? lulasweAMQłZeM>Le..........................................
2. Mieszkanieo powierzchni: Wimdzlfj. m2, wartości: ........Wt.-& ......654.64......................

tytuł prawny:We'd?5"! ..



3. Gospodarstwo rolne.
rodzaj gospodarstw/a:..
owartości: ..

l

powierzchnia: ”M&M?!
rodzajzabudowy: ..

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

4. Inne nieruchomości.

powierzchnia. .!!-23702.22.2...glam—EeAnabel—*Q.1.04»...a'? „det....

owartości:%?lił „Tu”[uv
.....................................................

tytuł prawny: «››?!TŚTCWWŚĘ..M.dawala

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

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

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścnWC CLJ/M...........

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlo ch ~ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.me, w: ............................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:
„!(SI'ĄHJOĄW ........................................................

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:

.....................................................................................................................................................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: ....m.Ł...„..de'M. .. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ME.. „0911 .W).........
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2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych - należy podać liczbę i remitenta udziałów:

„ma...409%...
Z tego tytułu osrągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym d chód w wysokości .................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój 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 |ub związku metropolitalnego następującemienie. które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
..........................................................................................................................................................

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

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

- osobiście.....................................'f?ł'.€<...doj1ą4......................................................

— wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam) w rokuubiegłymp
„cl-od

i dochód w wysokości:

....................................................«na]<..on442. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

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

...............................................................maakity/)- osobiście ................................................................................................................

— wspólniezinnymiosobami.. ..

.. . . .. . .rm„fallax
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedzibaspółki):
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- jestem członkiemzarządu (od kiedy): .............................................................................
”:Łdd'w/.......................................................

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................................................................

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...............................................................
....................................................W!140%ij .

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

VIII.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

???””maim”???„332%?..........................................................................................................................

„ma asm-są.. „|.„k...a... „54.3:m:.;...?—MO!Jm ..mexĄ...4|51525u..2..—353ł2a.;
_ZcRr02 ?lbń'ęąa uLęzf SPT—akcj /'7ÓCO„ib-—.U

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

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

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych. wtym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki na jakich zostaty udzielone (wobec kogo w związkuzjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):.. .

trąd-[i'M4! Hillmtm $L (Ep./.?...Rab—)........................
fahśjmm...WŚ!» ???,-#....„Ka....LIG... „11.2...›.|..('t-aw; .....m,... .Awtśfmf... #...„ęvrn...Mm.ono/> „...,pif]... .;|.."'-”..?)

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

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

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



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)

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a). iz na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.........................................
(miejscowość, data) ( pis)


