ośuADc4NlE MAJĄTKoWE

MsżcżónóW , dnia l2.02,2013r,

1,

ośoba śkladająca oświadżenieobowiązan a j esl do zqódnego z

3,

osoba skladalą.a oŚwiadcż.ni. obowlą,na16l oklośllć pżynalożność
pGzcż.oólnych składników mająl_
do n.jąiku odĘbnego i mająlku objębgo malźeńską yspólnością ma_

a,

oświadczenie malątkowe doly.ży malątłu w kbju lza qranicą,

5,
6,

ośWladcan i6 ń.jątkowe

Ja

óy

b.jmuje

o

nre, wiezyleln ośc i pien iężne,

W ąęściAoświadczenia awańe śąinromacj.jawn.] w częśc Bzaśnfomacjs ni€jayng
sU zami.śzkanl..kładając.9o..shdeenh onz ńhlśca pOłożeń. ńieruchomośći,

n

żej podpiśany(a), ll.gdal.n.

urcdzonyla)
Gm nne c€nlrun

(ń.i. i3ł +o q*

dotycząc€

adrc_

mfu*9 rcd9\€)

16,03,1930

lnfomac]iw Mśzdonówie
1ń

!l żyźdówska 4, ślaśzy9pec]a

ej§e ratldi

9!. n w*9si!

iś(ads

zażądzania nirrńac]ą

cn)

Nr 1D6 poż 679 ż 1993l Nl Jl3 poz 7]5 ] M ]62
2r M ]]3 poz 934iNr214 poz 1306)ofe
o samożqdze gńńnym (oz
],7] Nr n4. poz, 1306), zgodn e ż ad ,4h k]cbwy
małżeńskie] *pómśc mająlkowe] |Ub § Mą.e mó] ma]ąbk

spodarcze] p.żeż o§oby pelnąóe lunkó]e

łodkip en ężne zglómadżóne

nje

Don'p'Ńelzcnn:

plb żne (Dz

w w6

*".".".".""..1

do|ycży

aied.tycży

lv]ieszkan 9 o pow euch ni 44

l]

2

o m'.

o

m'owaności , ., .,
Wa ńości: 22o iyśzl tylu l prawn

y

.,

,, lylulpnwny,,,

spółdzielcze

Własn o§c

.,,

owe

p.awo do okalu lwspóhvłasno§ć)

ł,r

rcdza] qospodare§Va:

,ie dólFzy

potreż.hna

,,,

rcdżążabLdó^y

lylJJpżł,,
Z 1e9ólytur! os EqnErem(ęłam)W rcku
póWieuchn

ż

d

ziałka budowlana

i,ł!lpdny Własnośó (]2

1

ubiąlm pżychód

623 m

dochód

W

Wyśokości

'

Spadek 1Dda|Nzna)

pos]adam

udżiJyw spólkadh hańdlówyóh na€ży podać abę iemiienia udziałów
hi. dŃyczy

udż ały le sianową pak el

więk9y niż 1a'/. ldzalów

w

spaĘE: nie

daty.4

ŻFgolll,'oŚao'ańndJrł'Ó,"."'""".."-*'"'*'"."l]"..'

Posiadań akćjewśpólkach hand

;..;,",",

;; :;".

owych

" ;Ę, ;.",;

"

naeży podać

;,

",o,

*

ebę

","

€milenla

akci

".,,";,

z i99ó lylułU osągnął€m(ęłam)Wrcku ubeglym dochód w Wysoko§c rie dorycźy

Nabyieff(am)(nabył mó] malżonek 2 W}łączen €m men a pżynależnego do]ego majątku odrębnego) od skaDu
Pańśhłańnejpańsh,owe]osoby prawne]. ]ednostek samożqdu telyloia nego ch żWiązkóW komuna nejosoby
plawne] !b żWiążkU ńetopo 1. nego naslępuiące mieiie klórc podlegało zby.iu Wdrcdze plżelargu - nal6ży podać

0p.

r ó,L dólę%b/ c

odtoso

Plówadżę dziala nośó gospodaleą: (na ezy podać fomę pEwną i pEedm

,5pó

1eż -,, , osobaal,

o1

dz alalno§c

):

nr.

dolyĘy

zćoó lylułu oyą.nął€m(ąam) w l","
o.,"'.,",.".,;, ;;;*,
","n,,,2 żażądzandzialarcścią gospódalczą Ub ]esiem pEedstawicielem pelnomocnkem iakie] dżalalnoś.

hcleł oood 'or"
o9obis,ie

.z

"n"',,,', ".

olć^ a

,,

""."-

elal

l

ł,ot, Jo,eq1l

oo.,oo

] W9pólkachhandowych(nażwa,

śedz|ba sŃlk) nje

_]eslemelonkemżażadu

kćdf) nje.lotvuv

-n"" , _-u""
_

je§le m czło nkieh

(ód

^

^/9o,os.,,

dalyc4

ad,-allró.-- \óó. eal hEdałc.,
kóń sr lfu ży]ną |ad ki.dy): nis

dorczy

żę9o§ J'J6agr*rda

_ jesień źronkień zau ądu (od ki.dy): ni. dolydy

"
_]esień*lónkeń końjsj

.-r --,
"'o*r*,

rewizyjną (od kedy)

! lego,in 1 o<,3g,dlT dda, ł o." ,""",,.
3.

niedołć,y

;".."";

^,;" "..,

,,",.,^,,

Wlunda.]ach prcWadżącydh dza]alnośćqospodarczą
]€siem

.zlon

k

eń żażądU (od

k ed

y) nie do,y.zy

ei (od k edy):

ztego lylułu os ągnąłem(ę]ań)

,ie dolycży

w lóku Ubegłym dochód

wW}sokośc,r.dolyczy

c,r

nn€ dochody osiągan€

uzy§kiwanych ż każdego

ż lrłllu zatldnenia ub nie]

Ęi!lu:

dzała noś. zarobkowej ub za]ęó

ż pod.nień

kwol

","" ","l,",i"^"""",
składnkmenaruchomegoowańóśćpówyzej10000żlotych(wpuypadkupo]azdówm*hanEnyohnaeży
podać ma ę mode .okprodukcJi):

zobowążańa penręzne o MdoŚc poł}że] ,]0 0o0 zlolycll. w iym zaciąg ęte kedyIy pożyek oraż walunki,
najakńh żóśla!ńzelone (wobec kogo. wzwązku ziakm żdarżóniem w jakie] wysoko§c )

k€dlhipoleżny 2150000o zl.BankPKoBPzakupme9kania

(wśpćhvłasno§ć)

prawdy ubżalaien€ plawdy olóż k

?

N e

ddylzy dziab iośc rylworcżej

N.*,,,;

W ro n

clł a ł z,kes

J{ /,, "pdd/. .."

.*,

e

prcdlkj roś,nn.]

