
ośW|ADczENlE MAJĄTXoWE

Grcdzec, dnla 20,09,20lł r,

o.oba składąąca ośwl.dd.nl. obowląana ]esl do zgodn.góż pBwdą, sbrannego iżup.łn.qo

'}pelnlenb 
każdej ź rubryk,

J.ż.ll pczcz.góln. rubryki ni€ żn.jdują W konk.€hym pEypadku .asiośowahla, ful.ry wplsać

a]Uć e óbćel ńl. dotycży

3, osoba składają.a ośwl.dcz.nle obówiążna je§ okrcślić pr:yial€źność pGz*€gólnyćh
gkl.dnlków najątko9ych, dochódów l żobowlążań do m.Jątku od.?bnogo l mająlku objęlego
maĘ.ńs*ąwspólnośclą mająlkową,

4, ośwladdenie o slanle m.iąlkowym doty.zy mająlku w kBju l :a qrańićą
5, ośwhddenle o łanle ńająlkówym óbejńul€ rówh le, wl€ęy1.|n ośćl pl. niężn..

w3ń3 są inloma.j. jawne, w częś. B źś inlomacF ni€jawne
do9cżąc. .dr..u z.mi.śzk.nla skł.dając.lo oświade.nle oraz m|.1sca połorenra

uodzonylą 12,01,1937 l, w Konlńl.

pozapóżnan]Uśężpżepsańi!ślawyżdńa 3 haća 1990 r,ó śamóżądż6 0mnnym (Dz U 2200l l Nr
póz 220.Nl62 poz 553 Nl]]3.poz 9B4 Nl,]53,póz ]271 Nr214,

poz ]306). zgodne z ań,24h le] uslawy ośWiadeam. że posia&m wchodżące w skład malżeńskej
k pólnóść] ń a]ąikówe] ub sbnowiące mó] mająłek odrębny

Walucie polsk ej 79si?cy

,]t



ll,

]. Domopowelzchn 1oom?, o wańość: 100 lyglęćy żłotych
lylul pEMy w9półwlasność w % dzaedzldona po ojcu

2 Mieszłanieo powieRchn : 42,13 mŹ, owańości 30tyślęcyzlo9ch
l}ful praMy: własnoś.low. .półdz1.1.& p.awo do lokalu

rcdźJ qcpodarchła: nl. doiycźy
p.W]óżchnia] nl. dolycry
oMńości:ni€dorydy
rod4j zabudow: nl. dotydy
lyiul pEwny ni. dolyey
ż 1ąo §lufu o§ ągnąlem(ęr.m)w fukU ubi69l}ń pżydhód i dochód W wysókośdi nl. dolyey

pNieEohn a: dzialka o powl.źchnl21 .rów pod dom€m,

§lulplawńy: wspóŁla§ność w 1/4 d!l6d!eo.a po o].U

lll.
1 , posiadam ud ziały w ś pólkadh handlówyóh ż ud żiałdn 0m nn yćh óśób plawnyth lu b pżedśięb ólóów,

w klóryth Użestni.ząlakie osoby _ nalgźy pod.ć ]]ebę €mi€nla udz9lÓW: nl. dółcry

Udż aly ld slanów ą pakiet W ększy n ż 10% udz alóW W spółce] nie dory.zy

z iego lrłUłU osiąlnalem w rcku Ub 3glF dochód w WysokoŚć : nlć dólyćzy

, ;;"",". ";":\ " ." 
",*.,." 

F..".*y...-;,y ".";,,,"", "-, "; ", ",..-
nle d.tyczy

zlego tylulu osiąlnąlem wrckU ubiegł}m dochód WWyśokość: nl.doty.zy,,,.,,,.,.,,., .,,,

1 , Posia dam a kc] e W spółk.ch hand óW}ćh ż Udżialem ! m]n nyth Gób
w któlrth uóżeśhidżąhk e Noby należy podać żbęiemlentaudziaów nl. dotyey

a}Lie lp,lalor," odt elweszyn,ż 1o\at! wspó_e: biedoryC4

z lego iylu{u osiągnąlem w .oku ubiegbm do.hód w Wysokośc j nl. dolyczy
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2 Posiad.m akcje W innylh spólkach handlowych n6]óży pódać iczbę i em ten|a akcji: ńle dóiydy

z l€9o §4du os E§nąłem w roku Ubiegłlm doćhód w wy§okości nledory*!. .- -- ---

Nabvlemlam) (nab9 mói ńałżónek, ż wytączeniam menia puynależn.qo do jego ma]ąlku odĘbnĘo)
ód skańu P.ńslłva, nne pańsfuWeiośoby plawnćJ. ]ed nosie k sańożądu l.iy,lo a n€go. ioh łązł,jM lub

od kom Uru n€j óśóby pmwnej n a stępu] ą@ m ienie klÓ€ podlćgało zbyoiu w dfudź6 pż€la rgu , naleŻy

poda. opi! f enid ddle tb\ , a, oo .Ęo: tricdosc^' ,, ,,,,,,,,,

l, PloMdzę dralaln ość 9Ń poda rczą (na leł pod aó fomę p żwną i pżed m 01 d z ałalnóśoi): ni. dotyczy

z lego MU|U o§iqgnąlem W bku Ubi.o|Jm pEychód dochód w wyśók

2 zzęądzam działa nością gospodarczą lub j€slem pęedslawióie eh, pełnomocnikiom takioj dzialalnoŚc
(naleł podać fomę p6wną i pzedm iói d ziała noścD: nl6 dotydy

- !polr,6z ,nrn osobaT

7'eqo i}a,lU Ń ą9, ą" 1ł,órU "o69]ń do \ód wwrot05,i

W spćlkach handjowyll] (naea, s]edziba sŃłki): nić dolyczy

,]*Fn?lorl,eazażad,(odredJI,,

i(odlied!) ,, ,,

_jenen -źontiPn \or,\i,cŃilr" lod l.dl

z le§ó tlulu Ń ąqnął6m(ęłam) w loku ub €glrłn doohód W WysokŃc :
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nne dochody os]a9ane ż ly{Ul1] żlrudnidn]a lub innel dż]alalnośc żabbkórej lub za]ęć, z pódan em krcl
uzyskŃanych z każdąo lylufu

rtynagrudzeni€ z lJt!fu pmcy w zespol€ szkól w crodźću za okres 01.01.20l4 i-20,09.20l4 i

&i!t!lność nykontw$! osobiście. o krórej noal w 9rt.13 ustnwy (lv ryn umoły o dzielo

di€I!.adn.j a okr6 od 0r,01,żi)lł. do 20,09.2014 i 3300 zl

składn ki m6nia ruchónegó ó wadóśói powyże] 10000 zlolyth (W pzypadku p.jazdów meoh.nioznych

"1"""1"l]i-, ]jii]ll]ljl::::]|| :"::::::*"- :::-l":":",:l,-"]-:,,

żóbówązana peniężne o wańŃc pow}"e] 10.000 ztolych, w 
'yń 

zacągi ęte k€d},iy póżyćżł]ólaz

warunk, na jak ch zosialy ud2 €lona (Mbackogo, W związku z jakim zdażeniem,wjakejw}€okości):
kr.dyl.amochodowyww}€okoścl15lyglęcy n. 3 1.1. xclągnlęly w Toyob a.nk w 2011 l. n. z.kup
g.nóchoduóś6bowćO.T.yobYarlś śpłaćóhywnalću2014,
półdka l0 tysię.y ztólych z z.kładow.go Fundlszu M|.9kaniow.gó n: Bmonr domu, das splaly
3 lata (maj 20l3-m.j 2016) - do 3platy pozos&lo: 5130 zlolych.
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czEśc B

Powyższe ośWiadPónid śkkdam śWiadom(ą, ź na podslawie ań 233 § ] KodgkśU kah€oo za pódan €
n]eplawd y ub zalajen ić prcwdY gbż kaE pożbaui€n a Mln ośc ,


