
f}ś\Ą/ lĄ§}CZEN I E MAJAT Kow E

iąf€i
itzłełł.*-e+e"rilt@

g+ł+ osobr,ł,l,rlająeej rlccl,z,je łtln,:i:listrac1-,jnc rl jrnieniu stał+sh,r

Slnok. dnia 22,0"1.20l4 r.

L \\ A(;,!:
l. ()soha §kładająca oś\l iadczenie olrorviązana jest do Zgodnego z pra\rdą, starannego i zltpelnego

tl,],Pe|nien ia każdej z ruhr!li,
2. Jezcli poszczególne rubrl,ki nic Znajdują \y konkretnYm przypadku Zasto§o,$ania, naleźy lypisaĆ ,:!iś

dotYcZ\''.
3. o§oba składa|ąca ośrliadcz.ełie oborliązana jest określić prZ!,nalcżność poszczególnl'ch składnikó\\'

mająt!łorvr,ch. dochodó1!,i 
"0borYiązań 

d9 ma;ątlitl odrębnego i majątliu a!.,iętego lrtalżeń§lią 11'§PÓlnoŚcią

ntajątko\r,ą.

4. ośrYiadczenie maj+tliorie dat],cz},!.ajłtl,iu \t kraiu iZa graĘiCą,

5. oświadczenie majątkowe obejmuje ró§,nieź \\ierątelności pieniężne.

6. w części A oś\r,i|1dczenia zarl,arle są informacje jP!t,ne. \f części B z2ś lnfol:*acje nieja}lllc dot}'cz_ace

2dt.esu Zamierzliania sliladającego oś1l,i2dczenie oraź miejsct polaźełia ni€łuchon}ości.

CZĘŚC A
.Ia. niżei podpisana. Aleksalrdra Srlorzę,li- lrazrvisko rodorve: Biega

iil]iioj|,i i 11J:1| is]i .ri!: J1,?_-.jJ/ii) /a.ijr!.r

urodzona i4.06.195 5r v, Nlrąr głoozie
Starcsnvo Po,.r,iatolve rł SanckiL lł.spektor \\l].]?iaŁJ Architekt!§,i Budorłnicnł,a,

,ij|L,is!ł :1l|:!lh!i.ilia. .iJr]t-ł iśLó h]h fi!11l:iirl:

po zapoznai-,iu sie z plzepisatlli usta\q, z cinia 21 sierpnia ]997 r. o ograniczeniu plorładzellia działalności
gł.eplrl:.re ze.i prze: osobl.pełnilące i'|r!l|:cje plrbiiczne (Dz- li- Nl'!Oit, psz. 619- z 1998 r. Nir ] i_t. pcz, ?15 i

Fll. tó2. poz. l]]ó. z 1999 r,. N1,49. poz, .łllj. z ]00il r. Nl2ó. poz, 3a6 otaz z 2001 i-. Ni i ł3. poz. 9B4 i Nr
?1,i. ;l,::, i§fl6) o:-:z tllt:]l\1 z tjlli: j c:e:rr c: 19Q8 :-. o senol:.ąCzie ic,, i:tor','' ,ll r |1z, Il z ]00 j l, Nl' ]"1].

|_)(J7. jjij cn,aZ 7,:|J|li:.. \l__j. !_107, _:U_ \i ó-. po.a, 5jb. i\r i i-i. l]LlZ. 
rrai-t. i\l if i. alclz. l-; l. ,\r]Uij. |rC)ź,

l6l1 i |.]l. ll-! :-".;,, ilti}ń]l. ;,1^ri,.;a .,:lit ]i,. il,i l!rll,,. \. ,: ś..r.l: lł::ll:l. 'e,],..i-,l.i:1, 
.."i,,.,j..,|,-,l .i]l"al

,llr!l:ii;l.i,.i ,,.111,,i!llłilli ,.-.,.;,,;i,,...,:: i:]l. ,i].111ar,i ;ll,e l:lńj 1,1:,]_rlei,. a,.i-ibl:r :

i.
..1.lr.,il: ll i,l l. ie;'t.., :

- sroaik1 j]leilie7-]lt] Zgi,ari]l aL! Zó il e \\ r1,1iIja!! fll]iii\|ci |:|\Lj|!t:r_j Ui]U Zl
:,_.-..-lj-; ń;-]];-:,,; -i,./\.1.;?,];,,. ]\ t.,,i,,-;:, _i,,-,,; lti^ ]i.}ir,-?\

:.11..ję,11 ','.1;1,,il,!,,r,,-l!,:j.,;,,il;.,.:!,!_-,r,ti"\\,ii.,,j;^li,]]i),ił].;i

-] \lli..:,!..l)!1!l,,l ,l1,1 i.r..,i,li l.il l!::li,łlr-s. ,1 ,,.,.11l!.-;, ll!ł lilrlłl.

i\jili l-.fa!i\ {1\ ] !lic iiirilclJ
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_;'l:,l]l-!1\i!!],l,,l,i1111.9]l,...,, 1,,-.! 11 11l,1,,,1]..111 l1,,,,1 ,i] !,] iii ,:11;"i \1 :l,, lili łl""i,Ęi1!/ir!.:],1\

1r,3rr. ()_ii1 iji;lr. r,.slli,ino.r llsl::i\iijrli]. (j ,r,t.],r.ri],i ,,;.1l]ł-) ] i]iiil],i

itt.
Pciiarial_ł Łlclżiłł\ \\:rrtiil,acil ileIlciiorrrcil - l:aie-ż_r naaiłć ]jć;a|le lellliietlta lIaiz;ii,-!\\:r}ie (iot\cZ\

ii.]żla]\ i! slill'ii|\i li 1-raLi\ici \\ !aii\.1:\ i:i7 i\i''. tiai,/j:!it|\\ \i 5j_-,|j;af: i}l(. a!iji\ ca\

,{ ir:-ito lrltl!Lt a!ii]lllęJaa1 rr roi.tl tlhieljrlll or,łilricj u rrrsr.lkil(ai'nie(loi}'łZv



tl.
Ptlsiadanr alicie ir sprilkach halldlorr,l ch - na]e^, p(rc]ać liczbe i ellitenta ekc.il: nie riory,cn,
alic_ie te sianorvią pakiet ll,iekszl, niż l 09'ó akc.ji rł, spt!łce: nie do§cz.,'-
Z 1ego tvlu]iI osiagnęłatn rr tokLl tlbiesłrtr dochód tv rlt,soko'c" nie doĘ,cą,

Natlr,łanl (nahvł nló.i nrałźonek. z rlr łaczenienr nienia nrzl,należllego do_jego me.iątklr odrebnegc,) od Skalbu
Paristrła. inne,j paristwo\\,ej osob,\,pla\\nej,.iednostek sarllorządu terytolial11egL.. ich zg,jązkórł iub od
konlrtnalne! 656§1, pr-arvnej nastęl]ttiace mienie. które podlegało zbl,ciLl rt,dl,odze plzelalgŁl - na]eA,'podać

opis llienia i date nłbl,cia, od kcrco: nie tlotvcz1,

\I.
l. Plorvadze łlziałainość eospodarc zn' (.należ_\ podać fornlę nra'l na i nrzeclnliot dzialalno(ci]' nie {lo§,ćą'

- osobiście ni€ dotycą,
- rr _spolnie z innynri osohanri nie doĘ,,cz},
Z tego t},tulu osiągnęłanr rv loku ubieg\łl plzl,chód i docliód rł, ut,sokości: nie dotvczł

2. Zarzarlza,:l dz!ała]nościa gos1lodarcza lLllr !estem przedslarvicieIenr. Llełnomocll jk ienl takie_i clzinłalności
(naież\,podac iblnlę plarrłra t pizedillio1 ciziałalliości;: nie do§,cą,
- osol_,,iśc ie nie do§,łzt
- ll spólnie z innlłlli osobairli nie cloŃcn,
7 teco trJ,-lłil osiaqlleł3n] rv 1,oki: tl1,,ieg]l,,:ll rlochód ,t,rilsnkości: lie tiotl-cn-

v tI.
] \\ <ll,i|[l, h llrrlrtlnrlr,-h rnrz,." .i-/J7;l,,.11,ilLi\ nip l!4!rrn

-.1esienl czlonkielrl zarząciu 1od kied1 ): nie do§cą,
-.itstetll człlllkieln r:-,dr l,:ad:łłlcrei {otl kied1,): nle doĘ-cz],
-.jestetll cziorli.:ietn k(rn]is.ii rer\in, jnej 1od |-:reri) ): nie doryczY
7 icg1 1rtilłt: osiacIełalll rł, ląkil tll.iegh l:l dnchód ry rl,r,sol:.-,ści: nie t!otl,cz1-

2. \Ą' s1--,ółdzielliach: łie rlotr,łzr,
-.jestenr człotlkiein zal,ządu (od kied\ ): §ie dotvcz\"
- _ie:.lenl cz]llll:i,:t:l i,:lrlY llarJ;łct,cze]' 1a,l k;ed\ ): F!e {l1)ł .7\,
_.jesteni człollkieln koniisji le,,,i iz],jne.i (od kied1 ): nie dotycł
.Z 1eq.] t,,ii:]l] i.:ia9leł:lll il, I,ąl:il ltbietł. tl-i dlchLi,l . \1n,:;ll:lś.j: :rie il+tr,łz1,

3, \Ą, titndaciach plo\\,ac!Ząc\ a l} dziaiaill(:lsc gL\spoda],Cza: ni€ do§,eĘ,
_ i:,.il,1ll clltllll.iel,,l .łłl,,,::l]l; 1,1r1 l.:łl]r ), qił {l{}t!,1,?:,

-_iesrenl cziorlkiell,] lad1, lladzofcze.l (od Iiea\,): nie dotrczv
".le:lłl:l ::ł]lll\ iell: i,tl:,ll:,ii r:,,.i i..._i,rłi /,x] L illjr l, r!!r., .}łr].",
7i:.a. 1, i!!ł!ł aęil.l.,l.,]l,rl l, -.l:,, ,łhii,!,lr n.. ri,l,_.!:.',1l ,,ł r,.rtlri,rii.i-,1ieflnt},{.":

\ii;t,

tizrskirlłllr.;hzl:a;idecotr,llrlii: -10-]3:,.80zi ;:iiiultt zailttdli.,ilia. dccilód ilra]żollka 7] ]]1.88 zł7tvtrthl

iX.

l,]:]lc,'.\ .,1,,lłl,,l l,_.,;fl.-_, ,1]l-],],.i ir,,ll.. ,ll,ili],li. ,iil 1!9 1!111,.7\,

i\afu1,1il. l,]a.iźiKicil z,.1siźii\ LldzieioilL. i\\aJi]ec i.:ogo. ri zrriaukii z.lai._jtlr z.illrz:enlem. ll _jaiiie_j \iJsiJio!cl):
.! !ł li!!!1,a?l



P,_li,, l,:sze ośrli acjczen ie
11iepl{l1\ d] ll]l] żiii.lie]]ie

skiacjarlr ślr iariotlla_ iź: na oocjstarr ic arr. ]3j
prarr r1l grozi kara L..lzi,,,arr ienia lrolności,
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