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1, osobaskladająca ośWiad enieobowążanaiendozgodnegożpruWdą,starennego
i zupełnego Wypelnienia każdej ! rubryk.

2, leżel po9aĘóLne rubryk nieżnż]dująwkonkeinympzypadkużanóśówania,należywpiśać
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3, ośoba lttadająca ośwadczene obowiąena je9t okeślć pEynależność poraĘónych
składników majątkowy.h, do.hodów i żobow]ążań do majątkU ódrębńegó ] ńa]ą*u ob]ęlego
ńałżeńśką Mpólnoś.ią ńajątkówą,
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MszczoNowsK oŚRoDtK KUtTURY

awy z dnia 21serpn a 1997 r, ooglan łeniu proWadżenia

colpod czejptrezosoby pełn ace funkcje publane lDz U, Nl106, poż 679, ż 1993 r, Nl113, poż.

715 ]Nl162, poż 1125, ż 1999 r, N 06 orazż 2002 r Nl113, poz

934 iNl21Ą poż 1306)olaż uśawy żdn a 3 ńarca 1990 r, o samoEadżiegm]nnYn (Dż, U. ż 2001r,
, póz,934, Nl153, poż.1271i

Nr214, poz 1306), żgodnież an 24h teiustaWyosw adaam, że pos Bd

malż.n5kiej W5póltrości majatkowei lub stanow ace mó] majatek odrcbny:



łodkipieniężne żgronadzone WWa ( e polsk ej] N E Dołcł
nodkipieniężnc żgfuńadżóneW Wa uc e obce]: N E DoTYcżY
papieryWżfroŚćiówe; N E DołczY

] , Dofo o powie,chni: NlE DoTYCZY ,ń] . o
Mul prawńy N E DoTYczY

2. Mjesżtanieo policrehni:63 n;.o §aności

§ańo§.i : NIE DorycZY

120,000.00 żł tltul pEwn!,

rodżajabudówy: N E DOTYCżY

ztesotytutuoliągnąłem(Ęhń)wlokuubieg]ympnYchódidóćliódWWyśoko< N E DoTYczY

4. nńe 
^efu.homoł 

NlE DOTYCżY

WLASNOSClOWE

lodżaj gospoda6twa NlE DoTYczY

Pósiadam udż ały W śpółkach hand ówy.h na eży podać labę emitenb Udżial: N E DoTYczY

udżiółyre śanow ą pakietWiękryn]Ź t0% Udż ałÓWw spółce: NlE DołczY
żtegoMulu óś]ąg^ąlemlęłam) W roku ub eg\m do.hód Wwysokóś. NlEDołczY

Pośiadam aka.ie w śpólkach hand owy.h na€żVpodać
ak.je te nanóWią pakietw ększy niŻ 10 %ak.jiw śp.lće:
Z lego tytułu óśią3ńąleń(ęhń)W loku ubie8lym do.hód

labe ententaakćji: N E DoTYczY

Wwyśókó]ci: N t DoTYCZY

Nabyleńl(ań)lnabył mćjnałżonek, ż Wyążeniem ń eń a pżyna eżnego dojeEo ńójątku

odrębnego)od skańu pańśwa, inngj pańnwowe] o5oby pcwnej, jednośeksamoaądu

tedtoria neAo, ch żWiążków Ub od komuna nejo5oby p.awn€]n tępu]ące mien]e, któle pod eg6lo

żbvciuw drodże pneiarĘu - należy podaćópń ńieńia idatę nabycia, o

x prowadze dżiah ność gospodarżąl(na eiy podaćfolmę prawną i pżedm]o1 dżiałalności): NlE

osobiłie N E DoTYczY
wspó nie żinnymiośóbami NlE DoTYcł
ztegotytuluosąsnąl€m(ęhń)wlokuubieBlympzychód dó.hódwWysokości NE

2. Zar4dZrmdż].łalioścą30§Pod5rczłlUbje$empl2d9a§icielem.Pehomo.niliemtakicj
działa lńoś. i ( nale7t Pod* fonnę prasna iprżcdńiotd?ia]aLności)] NlE DoTYCZY

. WspóLn]e l ]nnym] osobańi N E DołcZY



z teeo tytułu ośiąĘnrleń(ęhń)w loku UbieElvm do.hód WWvsokości: NlE DoTYczY

1. Współk h hłdlow}.h 1 nażWa, ś]edż ba śpójk ): NlE DoTYczY
. j.n.ńdlóikieńżaźądu(odkiedy) NEDołcł

FstemaloŃiem cdymdż o€jlod k]€dy) NEDol'/czY
je{emałonkiem kom s]i rew żyjne] (od kredrj Nlt DołczY

z tego tytułu osiągnłem (ęłam)Wroku ubieg]ym do.hód wv!,y9kół: N E DoTYczY

2, Współdż e nia.h: NlEDołczY
jóst€ńolóńkieffżażądu(ódkiedy) N!Dol-rczY
jeśtemcżbnriem redy nad,o(zejr{ od kedy) N EDorYcżY

. jełemcżlonkień komń]i lewży]nej lod kedy) NlEDOTYCżY

ż 1e3ó lytulu osiągńąłeń lęlań)W rcku ub]Ęłym do.hód WWysoko<i NlĘ DoTYczY

3, W lundacjach prcsadzą.lc]j d7 alaliość 8ospodarcż4 NI| DoTYCZY
jeśemlz]on[]e,nżarźadu(odliod)) NlEDoTYCZY
jedem cz}onkie]n .jd) ń.darzej {od kicdy): NIE DoTYCZY
jeśtem ałonriem komc]i rcw ży]n€j 1od kiedy) NlE 0oTYczY

ztegotytutuosi*nątem(ętam)wlokuubieglymdo.hódWwy5okości: NlEDoTYcł

nne dochodyoliąg;ne ż §tUlU żatrUdni€nia ]Ub ]nnejdżiah noś.iżalóbkowej ub żajęć,

ż podan gm kwot uzyśkiwanych ż każdego lylutu]

ż]YTUŁ].] Z,ĄTRUDN EN AW M0(- żlótyń 133 750,36 (bfuto)

składn kiń]eń ó fu.hóńego o wadościpowyre] 10000notych (W paypadku pojażdóW

me.hani.żny.h na eźvpodać mżrkę, modelirok prcduk]i) NlE DoTYczY

zobowiążaniapenięźńeowa ółipówyż€j10,0mnóly.h,wtyń6.ią9niętekedyty

]pożycżkiolaż Warunkina jak.h źośały udż e o|e (Wobec kogo, WzW ąu ku żjak m

żdaęeniem, w Fkie] Wysókóki)i

ARAWsKA 20,000,00 żŁOTYC H
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