
MszczoNÓlł di ja 03,041017.
( D]i]9orcjo

1. osbl 8klrdrjłcl ośłjuduonie oboyiąanl j4t do zgodnqo , pB*dą' sbnnn.go
i ,uDohe3o *yDelbi..ia łrżdej z rubryL

2. Jeż€li pBzzególne rubryki ni. Znijduj4 ł konkr€liyń prrypldku aslNBanir. nllizy *pisft
.. .ip doivc^-.".

3. oJbl sld lj4cl ośsi .z.nic obowiłanr j.n otŃślić nrzynll.rlość Do6zr.gólny.h
skl,dnikós m{ąiko*xcl,! dochodós i 7obowiąFń .lo najłrkU odĘbn.go i m,jąiku objęl.g.
m,lż.ńsĘ ff pólnŃ.i{ n,jłtkoBą.

J. oiriid*ni. m!jł|low.doqc/J ńrjłku tr knj! i2 ennicą,
s. o§$i,d!?nk n,ił.l.nsPob.ln!j" nsnh'sFrĄFkel, pi.n.,tnl,
6. w .z9ści A ośłird*iir Zlwld. !ł ińforń$j§ j!łnej 9 94ści B nś informmj. di.jNn.

dotyczą.. ,dr§u zmi€zl,ni, słr,d{{c.go ośłildc*nie omz ni.j§d polor.ni!

czĘŚĆA

]a. niżei podpkan!(a) MrclAŁ sżYilAŃsKI

urodżony(a] 19sTYcżNlA1976r,§ŹYRARDoWiE

ośRoDDx sPoRTU l RaX-REAcJl w MszczoNowlE_ DYRf,KToR

po apożnJnn, sie zpuepigmi Uśa§yz dnia 2l sierpnia l997i o olmij.ćńiu pro§ddbi]adzialahDili
8ospodrrcżEjpfuz.sob}p9}iią.efunkcj9p!blj.Zdg(DZ,l]l200&Nl2L6.poz,lJ31.7późn,7m)
oE U$rvy zdnia 3 marcs 1990 r. o semorądzie _gminn}m (Dz. Ll, ż 200lr, Nr 142. poz, 1591 z późn. zDr.
zgodnie żan,24h l9J uśi{1 ośNiiJcań, że posjadań NdNdącc \ sklad malżelisliej łspóhmści
ma.jqrko§ej ]Ub §8|młiąc mó] maj9tkodĘbtry:

L

śmdkipie ężnc zercnjldzone § wrlucie polskiei: l50000Zl.

- łodki pienięaeżgmmadz.F wqducie.b.ei ni€ dotyczy

ośwIADczENIE MAJĄTKOWE
wójl., rulęp.y *ójla, skretaa 8miny, §ktrbnih 3niny, kioNnik jodnclki oĘllizjcyjmj
gfii.y. Mby Ąź{daj{mj i ułonłi oĘmu aźldEjłc.go gninnł o$bĘ p.!łtrł orŁ MbJ-

, vydając.j dftyzj. adnidilirmyF. * iDieniu *ójh I

l, Don o pó\yieżchni: 17? ń]. ó łanoś.i : ł09,000,00 zl, ryl!ł pmvny: Dnwo 9tslości.

U^v.,



MiesztlnieoPowieuch,j:,,,ni.doĘczy,,nj.owa ości,., die dotvcry_. §lu] pnsiy.ie

ódai go5pod6Ńa ..,,,.,,, .. ni. dotyczy.,,, .,, ..,,, .,,, ,, półimhnia , .. ,, . nie doty.zy

.\,n ^,i, ni! do§cĄ ,,

,odzjjbu,lolJ niedoĄcł ,,

),nlpr.$nJ,,, ,, ,, ni€ doryc4

ż tgo liUłU osjagnąleń(ę]6) ł fuku ubi{łyn prł!h& idmhód ł \y$kości: , .,,,,, .,,,,.,,

,,,,,,, iiedol)c4

Posjenchija]..,, ..,,.,,,.,,, dzirlkr budOłl.n-no*i.'.hni' l053 m:

III.

Posiad.m udzbly ł sPółka.h hmdlórych - należy pódać liczĘ i emit nb udzia]ó§,:

Ud/klJ ,c nanos,ł pa, e, $,ę .4 , / '0 o" Ud/Jlo" s .poL!e

akcjcte$ano\yiąpakigiwĘksz!niżl0o/oalc.ji!sŃlce.....,,,.,.oiedo9.zy..,,,,,,,,,,,,,,

z telo 9iułu ósiuną]eń(ęłs) ł óku ubiegłyn dmhód * *yskościj .,,,,,.,,.., ó doiycży,,,,, ,,,

- , ,, niedon,ł

/ l(;o §l l,.,ĘLi4lłn,ęr&-, \,ol o.gĄ,n d t, d n Ę.olo,.,

, ni.dn§..y

Posiidan akicjcwspólkach handlorych ia]ery P.dać licżbl iemilenla akcjij

,,, ,, ,,, ,,, ,,, nitJor}L7y ,

2



Nńyłen(gxr) (n§byl Dól n,tż.,ek. 7 Bylącrcnien njgnia pż,!ńależnego dojeeo ń!ią!ku odĘbnego)
od skarbtr tańnua. innq pdsdrowej os6y pm§nei. jednNtk $ntrŻadu tełloliah+o, ich z\ iążló§
]ub od kom! n.lnc] osoby pń§ ne.j nanepłące m is ie. klóre pod Legnłó zb . iu * dfudżg prdiaĄu n.lcż}
pod,copi,,ni"nh dJę 3h\ i, od l ,r.

l, Powadz§dzi,lllmśćlo§Fdgrczą:(i!l.Ąpodł:ibnn9prls,nąiprźdDljoldżialalnośli)].,,

niedoqc/! ,,

z tggo §lułu.liąlnąlBm lę]6) q rck ubje,d)ń prżychód r do.hód § §ysokoś.i:,.

, ,, nn,do§c/!,,

Zerządanl d ziała Lll ośc iĄ 8ospodarc żł ltrb j e{em przedna* ic ic lcil, peli omo. n ik ieir takigj
Jżialłlnoś.i (nileż, ponać lonng pń§ną ] pradmiol dz].łalioś.i): . ,

,,, ,, ,, o,§Jo|t(,},,

o.ob,,je n,edoĘc4, ,, ,

u.poLrP / nr! rin\obJ Y niodo!.ł,,

j, W loółkach handlowychi nazir, liedżihr!pólki)]

- *spólnie Z iniymi osóbaDli .,,,, .,,, . nic doty.zy

ziceo§ruluosiąrnąi.h(ękń]wtokuubiecł]ndochódwwy$kości:,,..,,,..,,,.,,,.,,,,.,,,,

]

iełem czlonkiem żanqdu (.d kiedy) ..,, ..,,..,,,.,, nicdolvca-',, .,,,, ,,, ,,,, ,,,..,,



Z le8o § lUłU osiągnqlem (ękx' l óku ubieclyn ,lodlód §,wysokości:

iicdo§(/},, ,,,

:], W lundacjach pro§adznqrch dżialłlność sospodarczą:

, ,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,trkdohl^ ,,,

zle_{ó§trłuoliąlnąlem(ęl€§)§lokuubic3l],Ndochóds§!śokoŚoi:,.,,oiedo.r.a-,,

vltl,

I ].doŃod, osi.gli9żlyfułU alnLdnicnia lUb inxj dzjalali ośc i 7źrobk.we.j lub ,l ięć.

Z pódaniem kwoi trZyskiłanych z [ud-"so §tułu]

l. UnowN o pBc§ l09,35],ł.t zl.

Dzia|,|nośółxkonyY.n.o§obiści. 17,57]!20żl

S-v

. iełeT.lJn\:śm 7"ąd, od (trdJ,

- jcnen, czlonkiom konisj] rc\iZyjncJ (Ld kjEdy):, .,,, ., ni. doĘczy.,,,...,,,.,,,,...,,,..,, . ,

.iesem.złnkicmkońisjifoviajnej(odliedy):,,,,,,,,,niedo9czy,,.,,,,,,.,,,,,.,,



Ix,

skl&dniki ieiia ru.hone3o o §,ńości połrża 10.000 żlo!-ch (l pr.vpadku pojŁdó§
mech]nica}ch naleźy podać markl. model i rok prcduk.j i): nie dotv.Zv

x,

zobo§iąanb p cni9żieo §adoni po§_\7ci 0 000 zlo!-c]l. l,lil Zciągniele kEd_\§
jp.ź}cżkjorz \rrun[i najakjch żost]J- trdZićloi9§tobc.logo, \ z\ią7ku 7jaLi,n
,trlr^tric . § nkiq \_\sloś.n]

l, Kr.ny. hipolśzn!-RAlFrElsf,N BANX PoLsxA BLDo\\^ DoMU 95,35ł..l ELR,

LĘ\,\../MszczoNów dn. 0s,O,r,20l7 r
----u.

] Nie dotyc7ł działalnośći u,}twórćzei w ótńiciwic w zakEsie prcdukcji fuślinnej
i zwieżęc.j. ł fofuie i zakdsie gospod,rstwa ro.izinnego

l Nie dolyczy rud nadarcłllr spóI&idlni nićsżkmiós}ch.


