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Ja, nj zcj podpisany(a),

(imiona i nazvisko

oraz naz,isko rodo$e )

O6ot'a skladajaca o6NiadczeDie c,bosiqzana jest do ,qodnego z prarde,Etalann€go i zul>eln.go Fr'pelDienia t";a.1 , ,"Uryf.

.reielj. poBzczeg6lne lubryki ni6 zDeldujq x konl<retq@ priypaitlu
zastos@aDj-a, D.lety *!,_isa6 "aie dotyczy".
osoba skladajqcs 06xiadczeDie cbo,iazana jest ok.e61i6p!z)ma1eiDo66
po62czeg6lDych skle.rnik6r rajattohych, dochod6w i zobNiazai do DajEr](u
o&ebnego i DajEttu objet€go hartenska wsp5]no6ciq DajqtXowa.
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3

4. Oiriadczenie o 6tanie Dajat).or.!,r dotyczy Dajatlu, tlaju iza g!5Dica.

5. o6,jadczeDie o sLaDi€ Eajqtlov]r obejEuje roEDi., BielzytetDo6ci

5. W cz96ci A oawiadczeDia zaxalt. sq iDfotiacje jaEDe, ,creaci B 216infolDscl€ Diejahe dotyczqce aaresuzaaieszrania srlada:icesooipiadcEeni€ olaz Diejsce l)oloieria nieruchdo6ci.

czE6i A

Alyva Rqstr, n Qt-lcH

2!,Q8,.,.\.95Q v., RActBogzu

(miejsce zatrudnienia, sranovisko 1ub
pr.zepisaml ustawy z dnia I marca 1990 r.
2OI7f- poz. 18?s), zgodnie z afi. 2ah te)
wcbodzEce w sklad nat2eriskiej ,rsp6lnosci
majatek odrebny:

funkcja) po zapornaniu s1e z

o sanorzadzie grniDnym (Dz. U. z

!stady oSHi adczan. 2e posiadan
naj stlcRej lub stanowiace n6j



I

8oa0.a
l!1lE noiyczy

- srodki pieniezne zqromadzone ir warucie "o".,,, ...6.0.A.g*to.

lVt.E. Doty.c.zv

Zasoby pienieZne:

- Srodli pienie2ne zgromadzone w walucie po_tskiej:

papiery rartoSciowe:

.. I\rE DCry-:y..
. na kwote: ..

II.

Coch6d w ,ysoko6ci:

4. 1.ne ni eruchonosci:

5a€.,, o wartosci: .v.\E..Doi.y.e:t.

500 il

)V]E DtrrY(ZY

2. Mieszkanie o polrierzchni:

lytul prawny:

3. cospodarsE$o rolne:

rodzaj gospodalsrw^, .. 5 FD-. ... pouierzchnia: ...1.r15.hu.
o uartosci: /O.OD\.I^....
radzaj zabudowyr SToDDLb
tytD] prawny: .... \lLHs.rvorri
z leqo tytulu osiaqDatem(elam) w roku ubieqlym przych6d i

IVJL O.O:|Y CZY

1. Dom o powierzch"r, .. .4LQ.. o wartosci: tr.2.,3..QUD.tr
tytu] prawny: .v( l.Lr.i voic..



III.

1. Posiadah udzia?y 1^, sp6ikach handlowych z udzja]€m qminnych os6b prawlrych
lub przedsipbiorc6w, w Lt6rych uczestnicza, takie osoby - natezy poda6
liczbe i emjtenla udzia]6u:

tytui prauny:

IY

IyrE eqiXqZy

iYiE DQlY\zY

IvrE DDrycZy

llE Dory c<y

udzialy te stanoria pakiet wielszy niz 10t udziat6w ld sp61ce:

Z tego tytulu osiqgnElen(elam) w roku ubieglym doch6d Nysokojcj:

Z tego tytulu osiagnaleh(ela,n) w roku ubiegtyn doch6d , wysokosci:

yiE ilorYqz:
2. Posiadam udzialy r innych sp6itach handloxych - nalezy poda6 Liczbe i
emitenta udzial6w

yre DOi rcz:

1. PoEiadan alcje w sp6lkach handlonych z udzialem gninnych o66b pra-nych
Iub przeds i ebl orc6E, w kt6rych uczestnicza takte oEoby , naleiy poda6 ticzbe
i emitenta akcj i:

Nt E roiy a<y



alcje te slanowja pakiet wiekszy niZ 10t akcji w spolce:

.. . liLE DATY';Z
z lego tytulu osiaqnai em ( elan ) w roku ubjeg])Tt doch6d w wysokosci

IVIE QOTYQZ.Y

2. Posiadam arcje e innych sp6]kach handlowych - nalezy poda6 liczbe i
emilenta akcj i :

lVlE DOlrcz:f

Z tego lytulu osiagnalem(ela!0) " roku ubieglym doch6d i,wysokosci

I/\E QQ LI91Y

Nabylen(am) (naby] n6j nalzonek, z lrylaczenjem nienia przynale2nego do jeqo
,najatku odrebnego) od skarbu panstpa, iDnej pafistwo{ej osoby praHnej,jednostek sarnorzadu terytoriatnego, icb zsiazk6w tub od konunalnej osoby
prawnej rDb zriqzku retropolitatn€go nasrepujace nieni€, Ir6re podlegalo
zbyciu { drodze przerargu -!al ezy poda6 opis nienia i date nabycla, od

lyrE D0.TlczY

1. Prowadze dzialalnos6 gospodarcza (na]e2y poda6 folne praDnq i pizedniot

. . it,l.r. : ..Oq,Iy..7 y.

VI

dzialalnoSci)

- wsp6lnie z inDlmi osobami

.Ml.E .0a1).(r-Y.

.l:.: DQ.Iv.,z),



Z tego tytulu osi agnaler' { glam w rol<u ubieglyn przych6d

vrr.

n sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6]ti):

E..?t]t.y.c, i.:t.

IVTE AA NEZY

lvlE ..D.0rycz.y.

IV.I [-T 
'OIY 

CZY

ivir Dgirqly

|'vtE DQLygi(

Vi doch6d w wysolosci:

2. Zatzadzam dzialalno6cia gospodarcza Iub j esten przedstawicielem
Felnonocnikjem taLiej dzialalnosci (naleZypoda6 forme praurna i przedmjot
dz.ialalnoSci )

...,t11E.. D0.[Y 1.4y.

- esE6lnie z innyni osobami...

lJrE. Do--yczy
z tego tytulu osiqgDalern(ela,n) w roku ub.ie9]yn doch6d{ wysokosci

IVIE DOIYg<Y

- jesten czlonkien zarzadu (od kjedy)

- jesten czlonkiem rady nadzorczej (od liedy)

- jesten czlonkien komisji reDizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiagnalem(e1an) w roku ubiegtyn doch6d!, vrysoko6ci

VIII .

Inne dochody osiagane
zarobkolrei lut' z, iei, z

t yt ulu zaLrudnienia lub
kwol uzyskiwenych

inDej dzialalnoSci
z la2dego tytulu:

,Rplla ;rq54 . 2?,

.Z.r)ru.tiir". DtLl. . \7so; ...



lx.

Skladniki nieDia ruchonego o r?artosci po!{yzej 10.000 z}orych (rnechanicznych
przypadku pojazd6a nechanicznych nale2y poda6 narke, modet i rok produkcji) I

fittu
lYr.,. H tl, ....A5Qlaw.V.

L4l-tttr- q,(EDEI _ AFliz. .1li
x

zoboniazania pienie2ne o wartoSci polry2ej 10.000 zrotych, w rym zaciqq.jete
l<redyty i po2yczki oraz waru.ki, na jatich zostaly udzietone (wobec kogo,
w zwiazku z jaklm zdarzeniem, ,.r jaliej hysokosci) :

lvrL 20iYC7y



213 S I xodeksu karnego za podanie Diepraudy lub zarajenie pratrdy qrozi kala
pozbawienia foInosci.

Zi;?DZj. ir\.. J.?:,.Cq ,. ,.Ct./.t).a.

PoHyzsze osa-iadczenie slladan swradony(a), i2 na podstaEie art

(miej scoNos6, data) (podpis )

Q:,.r-l0-1,
tA t irtc\


