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5. r$śwfiacdczealne mlła3ą{ŁOeowe rohejrmul3e nówrnBcrż vrn,cm3ytielfitłośel 6olennężme"
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zagrrTg(cszkaffifia s qładająeego,oŚw adczemfrr* onaz nł"lnrąsaa 6oołeŻl*łrua nł rer"o,1e norunoŚan,

aioliyaząiee &dre Oj

$ZĘŚG A

.,'a, niżej podpi any(a} Relrata Marla Pietkieuricz - cti!i,!!dko,rr ka, Z elórnu Kamińska,

{imiona i naEwisko ar8z nóEvdi k0 rodaw }

ur6dzonv{a} urodzony(a) @9"0s.,i9 r.li,T6r,!rłiu

i''iuąd fMiei ki rry B@rne T! s.!!in@$i'i - Bc!e,m! t!,a

inrierśee udĘtllililenia, śfźnowl6k@ lu!, ful,lkc|al

pD zapoznaniu ię Z pEepi ami u taMry z dnia 2l ieri]nia tr997 r, o ograniczeniu prowadzenia działaln0ści 0-
podarczej prćez os0hy pełniące funk ie publi.gne (DZ. U. Nrlo , póZ. 679, z 1998 r. Nr 1,i3, póz. 715 i Nr i62, póz.

1i26,zt999r.Nr49,póu.463,z2000r.hlr26,póz.060rąZz2002r.t{r,il3,póz,9E4iNr2l4,póZ. 1806) oraz ustawy z
dnia & marca 1 90 r, arnóraądzie $minnym {DZ. U. z 200l r, l,!r 142, p6ź. 15 1 oraz z ?00! r, Nr 23, póz. 22o, zur 6ż,
póZ. 558, Nr j j3, póz. 964, Nr i53, póu,'i27'1 iO,Jr 214, póź. 1E06), z odnie z art.24h tei U tawy ośWiadcuam, że
!3ssiadam WchDdzące w kład matźeń kiej W pólnaś i mająikowe.i lub tanowiące mói majątek odrębny:

!.

Za ob}, pienięźne: - środki pieniężne Z romadzone W Walueie pol kie.i: s20 0@0,80 żŁmałżoń ka Wpólrrość
8najątkowa

- rodki pienięźne zgromadźone W Walucie ohcej; nie d@tyePf

- papiery Wartościowe; nie a]łoryaay

lll.

1. Dom o powierźchni: B,Bie d ryaay, o Waftości:..,....... futuł prawny:...,...,.

2. fulieszkanie o powiezehni: 6& mŻ, o wań6śGi; 68"000,E0 Wuł prawmy: vrła Orośei@rłre - mająt@k odfębny
.i. Gospo,darshvo ł"(,Ir,}e"

nodzaj g ospoeia nshąła : rłne alorycą/ polruierzc[l nl [a : "

o wantośai:"""""".

rodzaj za[oułdounry" . "." ""....,

ty,ilitlł prawny:

STARSZy il.iSPEK10 R WC,IEWODZKI
w Wy_działe Prawnyni
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Z tego tvtułu osiąginąłern(ełartł) w vol<ul Llhiegłilr"lT przyafrłc,ei i rjoa&łoei \fu, vsysCI[(CIśei. mfre afro'foezy



4. |nne nieruchomości: działlła pod budmruę garażu

powierzchnia:,0,{l0t gha, udział do ,tr{OE - 0,4010 i?a

o tffrańości 2.000,00 zł
tytuł prawny; własność - rnaŁżeńska repólność rne!ątkowa

8!I.

Posiadam udziały W §półkach handlowych -na|dży podać licuĘ i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niź 10% udzial'ou/ w sŃłce: ............................

;il,ń;;!;;;d;];;;;",;;;;;;;Ń;; , ,]] ]

M.

Po§iadarn akcje W sŃłkach handloi,ych - należY podać liczĘ i ernitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanevią pakiet Większy riiż 10% akcji W spółce:,.......,.............

;-*"il:;;F;*ł;;];;;;;;il;ill]iJJ ,, ,,"

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem rnienia przynależnąo do jąo majątku odĘbnego) od Skaóu
Pań§twa, innej pań§twowej o§oby prawnej, jedno§teB §amoźądu terytorialnego, ich aroi€kóf, lub od komunalnej
o§oby prawnej nB§tępujące mienie, które f]odlegało Zbyciu w drodze przetargu - naleźy podać opis

mienia i daĘ nabycia, od kogo; nie dotyczy

1 . Frowadzę działalnŃć gospoda!^caą2 (naleźy podaó formę pran ną i prźedmiot działalnosci): nie do§czy

- osobście.......,.

wspólnie z innymi o§obami

Z tĘo Mtłu osiągnąlenr(ehm) W roku ubią§m przychód i do€hód w Wysokości:.......,............................

2. zaęądzam &idalnością gospodarcźą lub,le§tem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (naleą
podać iormę prawną i prżedmiot działalności): ilie d§tyezy

WsŃlnie z innymi osobarni

Z tego Mufu osiągną}em(ełam) w foku ubiegłym przychód i dochód w wysokosci:.........,..ifi§[!lj]i: Ż.O_RYi'{j/iiii,i

$IARsZy IN§P§KIOR WO,J!!ńDZK
w wvdziale prawnvm

M/".----
mgr AIek{anfoł,ywiolek

I|n -rlł-18
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1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba §po[ki): mis doty§u}"

iestern cułonkiern zarźądu (0d kieą):

- jestem cżłonkiem rady nadzorczej {od ki€dy):.........

- jestenn ezłonkiem komi§ji r€Wizyjnej (od kiedy):.,.,.,-,....

Z tego tvtułuł osiąg1,1ąłerm{Sam} w no$<uł ulhiegĄrrn doanod w wysokośei:

2. W półdzielniach: ni dotyczy

- jestem członkiem zaządu (Ń kiedy): ............-........

- iestern c.złonkiem rady nadzorczeju 1oa rieay1...,...,...

- jestern cżłonkiem komi ji rewizyjnej (od kiedy):.,..,,,.....

Z tego tytr"lłul 0 frąsrląłem(ęfam) w !"oi{Lł ull:iegłym doefiłod w wy okośei:

3. W fundaciach prowadzących dzialalność go podar6zą: mie dotyezy

, jestem czlonkiern rady nadzorczej iod kieety):

- ,ie tem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):,.,.....,...

Z tego Ętn:łu o lągfi,!ąłenn(ęłarm} w roku ułhiegłynn doefiod w wy, okości"

VilOfl.

lrrne doa[rody osiągał]e z iiłtuńul zatnudrlienia lub innej działalno ai zanobkowe.i lub zajęć, z podaniem,l $<wot

uzyskiwaniych z l<aźelego t\łtr_lłu: t$tryryF,i&Sr,gdzemEe - "fl 2.ffi 249"2,$ zł

śtougadmzcmge ergTenyta me u Z{IJS - 6§ E27,31 zł,

mme źnóc 8a * S4T,Sffi zł,

wry/ffiEeffinonpe sk8adgnfr$<u w pBet \fBflE stamffifisuą Bmeffi ńską wspóffmwg ć 6me ątk@wą
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Składmi$ąi nnietrla ruehormego o wartośei powyzej 10 CI00 złoo,i5ła,l (w gonzypad$<ul pojazdów rmeetłaniazr"lyah malez5l

podać maR&<ę, rnodę! inok pnodu"ł[<a.ii}: ffi,egnaułEtt Lagułm6] 2u@ - 20t4* rma ąteB< odnęhgty

'ł(

Z,obowiązamia pieniężne o wartośei powyze"! '!0 000 złotyeh, w tyrn zaeiągttięte $<nedyty i poźiłezki oraz tryaruerł9<i, r,la
ja <!eh zostały udzie!,one {wobec f<,,ago, w związl,tt-ł z jafl<iril zdarzec-Oie!]1, w.!a$<iej wysokośei: mBe dotyaay


