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lmEsoldo

j. osoba skladająca oświadczenie oboyĘana F{ dó zgodrego ż

3 osoba skladająca ośwladczenb obówĘźna F* okełić pzyMleżńoś. po.żc4góhyćh skladnikóWmająL
dó mająlku odlębneqo i majątku objętgo n.lźeńśĘ wspónoścĘ na

oswjad.zetr e nająlłowe dotyczy ma]ąlkuw kraju iza glanicą,

są ńlom&jejawne, w żęśc B zaś inromac]e ni.jawne dotyczące adrc
su zami§zkania slladalącegoośw adQenle ó62 miejsca polożenia nidfochońoś.l,

GmńńeceńliuńlnlómacjiwM,czonowieu Żylardowska4 slarszyśpecra śbdś ża%dzananlomacją

(nqs64rudn b śmow*o ńi!*lja}
po zapożnańiu śę ż pżepiśan uglawy z d.]a 2l §iepnia ]997 l o ograniżen u proM
spodace] p2ż coby pelnące iunkc]e pub ćżne lDz U z 2017l. poz ]393) o€z uśawy

| ń|-) z 2an l. poż lg75) ugodnje z ad z h a] abły
ma!żeńskej Epóności mająlkdrer Lub slanouące mój mająlek

ślódki peniężne zgromadronewwa Eie poŚkie]: 35 0D0,00 n

Ja nżej podpiśańy(a). lłagd.l.n.

urcdzony(a) 16,06,1930 w

Dom a płlieżChn: nie dóqczy

rcnzą gaspadaĘfua nie dorycży

lytułplawny:

p€wo do oka U (Wśpórłłasnoś.)

pow erzch.ia



zlego lytuł! oSągnEł€m(ęłam)W rcku ubiąrn pżychód ido.hod W Wysokoś.l ,,,

pow ezchnia dzialka budowana 1623 m'

lytuł prawiy własnośćl 1], 9p.dek 1/2 dalowzna)

Po§adam udzalyW spółkach handowych na ezy podad czbę iemlenta udzblów:
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";".," ^.,,.,.. ou."."""^ ,".,,"r""".,

Z leg ó tyfu lu os]ąg nąlem (ęlam ) w roku ub eqlym dochód W wys o kości nie doayczy

Fosadam akc]e W spółkaclr handjowyclr _ na€zy podaó czbę iemienta akc]:

, ",";."^","," ^;.,, ;."","; -.o;.",,";"o",,

z l€9o 91ulu osiągnąem(ęlam) w loku ub eglym dochód w wysokości] ,/e do|yćży

Nabyłemlam) (nabylmćinałżonek z wyłąźen em ńienia pźynaeźne§ó do jeqo ńa]ąll(! odlębnego)od skalbu
Pańslrva nne] pań9tloweiosoby plawn€j jednostek sańożądu lerylora nego icll zwążków. komunalne]osoby
prawn€, lub & ązku melrcpo la nego następu]ą.e m en e, klóre pod eqalo żbyc u w drcdze pżetargu - na eŻy podaĆ
op,, , el " da,ęl"b,oa od o9o

1 Prowadżę działa ność gospodarczą' (nalezy podac formę prawną przedmiot działa ności) nie dotyczy

o9b,5, e
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2 zażadzan dzahh'ascą gosp.darczą ub 
'e§tem 

pżedslawce€m pe]nomocnkem lak€] dzala ności

ł,pól, tsż r)r o,oba-

r W śpólkaóh lrańdlówyćh (nazwa, ś edz|ba sp6|k) Die dóryćży

_ ]eslem olonk em żażądu (od k elly) nie dólycży

i |ód kieł]y): nie dólvćzy

.-Fśem żlonk €m ko misji rewźyr^6) lódki.dy): nló dótyey

Z ieqo tylułU óś,ągnąlefi(ęlam]w loku lbeqlyń doćhód ww,ysókoŚcl 
- 

,

_]esieńćżlóńkeńżżąd! (ód kedy) nje doqcży

lds|śń donk em €dy nadzsżel |ad kiedy): nie dolyczy

_ 
] esień ćzlóń k e ń k0 ń]śj rewizy]ne) |ód k e,jy|: nie dolycży

3 W fuńdac]aćh plówadzących dż a

_]esień ćżlónkdńżalządJ (ód kedy) nie doĘczy

_ ]eslem clonk em mdy ńadżólcze) |óI] k edy': nie dolyay

, l-^ - JJ. - aa óa t nle don.zy



lnne dochotjy osiągane z lylu]U zatudnenia lub nne] dżialaności zarobkow€i ub za]ęć ż pódańem kwoi
Uzyskiwanych z każd€go lylu]!:

ż lylułU zatrudnenia umowa o p.aę brufto 92 733 74 zł

działa nóśdwykóiyv3na o§ob,ście 36 935 00 zł

składn]k] ńieńa ruchomeqo o Wafto§.i powyżej 10 000 żłotych (w pzypadku pojazdóW ńechancznych naeży
podaó malkę mode ]mk prcdukc]D

zóbówiązania penężne ó wa/óści powyż€i ]0 000 złolych W tyń zacągnęle kredyty i pozyczki olaż w.lunk
na]akch zoslały udzeone (wóbec koqo Wzwązkuz]akmzdażeńćń,wrakie]wysokości)

klddylhpol€cziy 21500000 ż] BankPKoBPzakupm€szkana (Wspór\łaśnóśd)



Pdwższe o§wadczen]€ skł6dań Śwadómy(a) iż na podsiawie
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ań 2r] § ] 
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