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I.

Zasoby pieni^zne;

- ^rodki pieni^ine zgromadzone w walucie polskiej: 12 700,00 PLN
- srodk. p,en,?zne zgromadzone w walucie obcej:„NIE DOTYCZY"
- Papiery warto^clowe:„NIE DOTYCZY"na kwof,:„NIE DOTYCZY'
II.

1. Dom 0 po«rte,zchnl; 97,75 o warto^cl 500 000 00 PLN
tyful prawny: wspdlwlasnoSe mateertska
2. '^'®szkanie o powierzchni:„NIE DOTYCZY" m2 «

x

.X..
tytui prawny: „NIE DOTYCZY" UKJI Y czY m2 0 warto^ci;„NIE DOTYCZV"
^CZY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE norvrTv

DOTYCZY , powierzchnia:„NIE DOTYCZY"

o warto^ci: „NIE DOTYCZY"

rodzaj zabudowy:„NIE DOTYCZY"
tytut prawny: „NIE DOTYCZY"
I

.
.^«C:

4. Inne nieruchomosci:

j)Dzialka budowlana o powierzchni 48S m2
'

u^

^®Po»wlasno/mat&£'""
2

^ rolna o Dowicryplini i 11 <

ma,.ertska

^Pkt 1 o warto&i:

-=>-"115™ ° warto^cL 50000,00PLN;.ytulp^wny: wspdhviasnosc

III.

1- Posiadam udzlaty w spdlkach handlowych z udziatem n. •.

Przedsi,bicrc6w,wkt6rychuczestnlcz,takieosoby-nalezy Podac
po''rrb
liczb^ i emitenta udziatow:
udziaty te stanowl^ paklet wl^kszy nte 10% udziafdw w spbtce:„NIE DOTYCZY"

„NIE DOTYCZY

„NIE DOTYCZY"

' ®m'tenta udziatow.
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DOTVCZr

^ udalaten, powiatowy,, 036b pra
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V.

w=h.

«'ysokoic/:„NIE DOTYCZV

«crj7r.r":-~--

terytorialnego ichTv,- u

Partstwowei osobv

*ooncr^

("Ky pmm ta.

'^° "'^Mtku

««polniez innytni osobami„NIE DOTYCZV"
2- Zanrgdzam dz«,=, • •

^sokoici:

Pefnomocnikiem tak''
•
- °®ob«cie „N,E DOryczV"
'
^^i^alno^ci):„NIE DorycZY"
- ^spainie zinnymi osobami„N,e DOryczr
ego tytulu osiggn^tem(9,am) w roku ub/egiym d h

2

VII.

sp^Ikach handlowvch (na-^

^

"N/s Doryczy

-jestem cztonkiem zanjgdu foTk-T?'"^
DOTYCZV"
•iestem czionkiem raT
°°'^OZy"
jesfem czionkiem koml""
OOtvczv"
eg'ynidochodwwysoko4ci:„NlEDOTyo2y"

VIII.

CdaS

tKufu zatrudnien/a ,ub • •

^nagrodzeniezty,a^,„

^««rzemiego;]ig5,2,50

,x.

104.84 PLN.

"'"^^''^■•oz7cZsl^^Z7 V'*'"''

°°0 -'0,

^ RadJcow z/s w Nowe,- p ^ •

•'^'"^'®'3 333,28 PLN.

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie: ul. Zdrojowisko 21B, 57-401 Nowa Ruda
Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz?scl A (adres):
1. ul. Zdrojowisko 218, 57-401 Nowa Ruda
2. „NIE DOTYCZY"
3. „NIE DOTYCZY"

4. 1) ul. Zdrojowisko 218, 57-401 Nowa Ruda
2) ul. Zdrojowisko 218, 57-401 Nowa Ruda

Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi Kara pozbawienia wolnosci.

Nowa Ruda, 28.04.2021 r.
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