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l, o§oba 3kr,dająs Ńńldmnic obNiąDnr jc* do zgodnęo z pńsdłj ś!ńńne8o
i zUp.lnĘo nypdni.lir k"żdej Z rubryk

2, Jci.li pMzególn. rubrlki nic nljdują ł konkrdnym pr4p,d}u ź o$9lni,, n.l.ł łpfu!ć

"-4i!_d9§!żt]3. o6oba 6kł.d.jąca Ńłi.d.2.ni. obo{ią4.a jcś okrcślić pź!,n!bi.ość pMzgóln!.h
sIdldnikół ńrjłtkN!.h, do.hodón i Zobowiłźń dó nljłkU odĘbdąo i nrjłtku obję'ąo
m.lbńsĘ wsDóhoócią n.j{kową.

.l, ołi,dc,!nic m,rĄlLoł.do§c^ m,jłlku * Lrlju ia 8Bnicą,
5. oi*i,d....i. nljąlkoł. ob.jnuj. ńrni.' wicr4klnoi.i pi.niqrnc.
6. w eęś.i A oś*iadM€trń nłiń. są inlommje jiw... ł c4ści B Zś i.fom.cjc niej,9ne

do.yczłc. adre§u Dni$rk ni. śklldljłcego oś*iadc,lnic oE, niej§c, Dolożnir

czĘŚc A

Ja, nibj podpigń}ła) K.la.zyńa H.ni. Pdllaska

ufudzonylr) ]0,1 ],l962 lrvGrodZisku Mazo*igckiń
Mkjlkfu Plearhob Nl l || Ms@fu|9ie - ó1.|kr

(]ii!js!!,t ijł ,!ńN ro hb jii|lii )
po a|arznain] sjq z pfupśdni uśa§y Zdni.2] sicrpnia l997r o oamiiczcijnl prewadrnja dzialolności
_lospodarczej prżez osoby pełniące lui kcje p Db]iczne (DZ, l r , z 2006r. N I 216. pol l53a, z pó^, zn,)
ońzushwrzdnia3ńarc.1990los.ńorz4dzic_!ńińn}n(DZ,U,ż200lr,Nr],12,poz,1591Zpóźn,Zm).
zgodnie ż ań. żah trj uśa*} oświadcznl. że poshdlm wchodzłce §,skIad małżeńskiej wsŃ|.ości
mrj{tkowej lub śanowi4ce nój majątek odĘbny]

l
_łoJkj pignięż]gzgromldfune} iiuciepokkiej: 9700ł z/

łodkipimiężreżgxomad_newwrlucieo6cej:,li./,ł.ł

, pap]er} *ańoŚ.iowe: łi. /,4tł

u.
] Do,n o Dowicrżdltri. ,ic lloucu ń1-o\Yanaści: hie dd!ćĄ| |urptawny ńi. dolrtł

2, Mjoszktrni€opowig.Zlhni:,l3 m] o wanoŚci t}tuł pRwny,r6,,j.i,*

] Gospód §s! mlne: nie doty.ży

rodzjlospodaniła łis./rł.? połierżchnia,rc/,łcay

mdai Zbtrdo§a: ,ż /o/r.!y
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lyluł pnwtry ,Ż Ólr.z)

zlogólylu]uósićnąłcm(elam)§mkuubi*lynprrychódidŃhódww}sokóŚci:,rgiŻł.t|

Po\icż.ńnia: ,ia donąy

o§arioŚcj],i.drłąr

rrul pmsny: ,ld /,rJcł

Po! iadan udzia]! w sŃl ka.h h ańd]ow}ch nalcżypodaćliczbęiemilcnkUdżillów:,lż,/,ł.r)

udżidy ie ślnowią pakicl wi9ks4 niż ]0 % Udziałó§ w spó].c: r,?.ro4?ł.

Z tcgo !}lulu osiąlnąłgm(ęlan) w lotu Ubieglm do.hÓ,l w rv],§otoŚ.j: /łi./,ł.ł

Posiadań akacje § sŃłkrch hmdlo|l'ch ngleż],pon!ć ]iczb9 i emil.nbakc:i: ni..lo4rł

łkojc le nanorvią pakiet *ięk!ży niż l0 % akcj i w spółe: rż &Dql

ztesotylJ}uosiągnłlen(ęła,n)Bmkuubieglyndodńdłły$kości:,i?1,4tł

Naby]cm(am) (nabrI nój małżonek, 7 §yłą.4n]c,n m icnia przynależnelo dojglo majątku odĘbneso]
odskarbuPlń wa. inn.j pańśwoMj ośobypńwnej,jednośek lanoradu t.Ą{orialncgo. ich zsjąZkó§
Ub od komunalnej osb! pBmej DaĘpującc micnh, klÓre podIeglo żbycju w drod7t p.-bĘu Daloz],
podić opisfoienja idatę nJbyci3. oókng.: rield!!z!

]. PmMd4 dzialaliość gospodal.ą] (nalcł podać fonnę pnsng i p7ednjol dzialalnoi.D: ,ić r',ł(ł
osobiścic rr]l.Łr)a,ł,

_ wsŃlnic z i,lnlmi ośóbańi ,rP ai.zy
_ żlegolytu}UosiąEnąłen(dam)łbkuUhie8]y,nprłchódidochódy§,),sokoś.j],r.dJł.z)

2 zażąda m dzialżlnoś iq gosponarc 74 lub j §lcn p.ed nalicie]em. pe]noD ocnikjc,n @ k iej
dżillahDś.j(nalcż,pddaólómępraMąiPźedniotdzialalnośui);,igl,łcal

osobiścic ,Ł &r.{y

_ wspóLniczinnrmi o$bańi łfu /dłd!l

_ ż lelo tyluln oliąlnąlcm(ęhm) w.oku ubi.glyn do.hód s wysokóki: żić d'llcry
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], w spólkach handlo§ych ( na7§a, liedziba sPrki): ,r. ż,r]ć.],

icncn ćzloikień /trlządu (od kiedy): 
"ż 

/,Ą..!

.jeśen c?lonkicn ńdy nadarczej (od kieóy): ni. lolJczj

_ jcień cz{onkicm komisii re}iajnE (od kćdy): ,l. /dł.ł
ż l9go lylulu osią_qnąl€m (ęł!m) § loku ub]egł!ń dochón w q}sokości: ż/i /,ł.zJj

W spó]dzielnirh],r..rJł.ź,

je$enczłonkjs,n^źqdu(odkigdy):,iefułcr|

jenen PloŃicm ru,! mdzdcćjj( od kiedy]: łi. .ro4?ł

, jeśefo lzlonkiem ko,nŃjireLvj,J,i,Ej (od k]cdy): łi./,ł.,ł
Z'g!o lylułu osiąlnąlem (ęhnD ! fuktr ubi9llym d$hód w *yskoŚci:,ŻÓr.+

], w flfl&cj,chpm§,dzłc}chdzi.łalńoś gospodarc74:,,i/rł.zr]

jeśe,n c,łonkicn arżądu (oJ kigdy): ni. d,ł.ł,
. ,-{anc/lontlń,d!, n.dó,./"i, d l,.o\ | /r. d4ł q
- j.ncńc,]onkjc,n ko,nisji,twiłjnej(odkiedy):,il.,/,t ..l,

l iego tllulu o§iąeną]em(ęlah) w ldku Ubie_qt}m dochód w §ysokoś.j n], &ł.ł
vItt.

ln c dochod! osiągme z §fuln alru,lnicnia lub innej dzjała]n.śc i u rcbko§cj luh ?2jeć,
z po&nicn lwol u?ł§ki\ańy.h Z łżdego tiufuj
- 6s 027,ó9 Mi.Blie Plżćllr}ole Nr I ł Mż.zorovic
- 2 ó31,07 i,ne lolhod! MP nń ł Żvfulln*ie

§klrdnikj ,n ien ia ru. homogo o wfio§c i powyżej l 0 0 00 ?łot . h ( w przypidku pojażóś
o..hani.hych nalezf podlć,na*q, hodel i rck produk.ji
volKswAcf,N wzY oł.l73 lol DŃtIukcji 2012
Motocykl J,naha wzY v 679 rok pmdukcji 2002

x.

zobosiążańia pien iężn e o s2ńośc i poqżśj l 0 000 zło§. h. \ l}T ac iągn ięĘ kftdlt}
i połczkj .r97 $mu kinajakilh zoshły UdzieLonc (§ohcc ltoso. s Aiązku żjakim
d.rzenjcnr, rr jakiei aŃkoi.i): bml



Pow}żsże oświadcznie skladm ś*,jadomy(a). iż n. podiaŃe an,23j § l Kodcksukmcro
Z podanie nieprawdy lub zahjenie prałdy erozi kard pozbawienia {olności,

M"-,".ó* łq,,0lr..,k 1' V," {.,.-,- l" ł*A-'--0'-;;j;;;--

rNiedoty.ą dźiałalności uytlórcz€j w olnicrwie w 7ałresie prcdukcji rcślinnej
i idacej. w lomie i /źkesie aospod$lwa rodżinnego

] Nie dotycży iad fudzorczych spo]dzielni triesżkaniowych,
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