
RADAGMINY BOLESŁAWIEC

radnego gminy

'łiDl—ESŁMECdni. 13.01.2097...
(miejscowość)

i zupełnego wypełnienia dej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubry ! nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać „nie dogg”.
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 staniemajątkowym dotyczymajątkuw kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o staniemajątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w części 8 zaś Informacje

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

cześć A
_

Ja, niżej podpisany(a)n.Ąt.C9.Q.mz&iAELł'łiiETPp...RQQH.£O....RQRHŻQ....................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).72.8...05L19łh.................. w ...kbiQQQ.t.PIH ......................................................
(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 ośwladczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskie] wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
|.
Zasoby pieniężne: '

_ .
_ ~- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:...5-200wa

...............m;.ĄTEkomĘfw.....................................................................................................................................................

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

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

1. Dom o powierzchni: ..

............................................................. kw t . .. „_PombOworrkinii-immta PSJ/2014422? "0-
Hsggbka/mść 243 MND: £" "QOCGMOW

. .. m2, owanośd:400..ooo.łv,s:3› Miluaóśłśaśłśkl
tytuł prawny:

2. Mieszkanie 0 powierzchni: m2, 0 wartości: ......................................................
tytuł prawny:”EEUTqCch .
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. gggggrssxgagtwa: „N.?E...„QQ-[Tiga powierzchnia: ................................
owartości: ....
rodzaj zabudowy:..
tytułprawny:.. ..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód| dochód wwysokości ................... -

. Inne nieruchomości:
pownerzchnlaD'UPfŁMA ..Q .QQHĄĘBQCHIIJ. 005%!*..Q...NAT..LR)/it.QB...
Aaa./3%...&&bvmnnmll29%,
owartości:.100.QQQ„.THF.„„QJ

WWlii/łłć'i'ć'iiś't"?źźłjń'€i'iibłv"'Dili? -.l'ń'lź.
..............................

„(aiwi-.. u...„elza/italia...V&WTQONMHLwit.—602%)

. Posiadam udziały w spółkach handlowychz 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: .Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

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

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

.. Posiadam akcje w spółkach handlowychz 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: ...........................................

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

............................NIL'ZDÓTWCĘŁH
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniemmienia przynależnego do jego majątku odręb-
nego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednosteksamorządu terytorialnego.
ich związków, komunalnej osoby prawne] lub zwiazku metropolitalnegonastępującemienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:
.............-„................uuu...-unun-...u-uu...n..-..."".......n...-.........-.n...u...-......nn...................................

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

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

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
.SbillAŁPcleŚŁ......maturach!)......ER.$£3%Ę„Q.$:IHQ ....................................
„astma.....Eingang.................................................................................................
- osobiscie...:[ATŁ..................................................................................................
................................................................................................................................

...........................................................................................................................
Z tego tytułu

osiagnąlemwłam)
w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

...PQĄHPM m......iłślśi ....... 3.0c1ró.3›.„„fi.2„29 .........................................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem," pełnomocnikiemtakiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

::23:33:23::::....:Żil.i.iEŻ.ŻŻŚ©iŻ9:CŻ/Śii::ZIZZI:::::IZZIŻŻŻŻŻŻŻŻ:
—osobrscre .

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

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

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki):NiEQOTMMJQW .
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-jestem członkiemzarządu (od kiedy):WEĘOIWCŻY
— jestem monkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIEDOTKIGZN ..

o

.

'

.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):WIEŻDÓ'WQŻH
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: .”..IE.EQ.!H.C.ŻH
.......................................................................................................................................
VIII.

Inne dochody osiągam z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej1ub zajęć.
z podaniem kwot uzyskiwanychz każdego tytułu:

.!.MĄSQ...soms«265621090461615Kmakumyć „mma/ow
CD.:EH.kithiCIi„66.96.25mma; m;.0.1...aIIfŁOLHLQiIĘ3 mmm;
36:31.„505165... „66.65.00. £.Q.N..i;.u; .Mamammoncaab„eabMŁU›

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000złotych (w przypadku pOjazdów mecha-
nicznych należy podaćmarkę. modei'| rok produkcji):.. ...

ŻŻŻ...I.I6$6Ż6£6ŻTCŻŻ6ŚĘCŻIŁŻIŻEŻĘŻŻŻŻŻIZZIQQQLŻŻHÓSILŻŻŻŻ'ŻŻŻQ
I,IŻ'ŻŻŻŻŻZŻŻ.ZZŻŻŻŻZŻŻŻŻŻŻŻIŻ

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty'| pożyczki
oraz warunki najakich zostanudzielone(wobec kogowzwiązku:jakimmzdarzeniem. w”jakiejwysokości):

1421336”WPO'ŁQTWNapływ-wiNGMBOM
.I..ŻIŻI66"DOWQ666x050!AGO0006352.4

«wwwSPŁAWiS0.6605965? wypraw
m&sommmmi...magiaTOCHMQHSKI
26c'żseth—~i%6106im,



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)

PowyMośMadmnbskhdamświpdomy(a).umpodohM;ut.23351Kodekzuknmogoza
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawieniawolności.

wstmiściamąma. ' %%%(mm'W .......................


