
-sioukt pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIL DUi \ CZY

-papiery waiiosciowe: NlL DO i YCZ3

po zapii/naniii się / pr/episanti uspitsy z dniu 8 nnn\:i Bbjp y o srurtorząd/ie oniinnytn iDzly z 2i'0ir.

Nrl42 poz.1391, zm. łżz.U. z 2(IO2r. Nr23 poz.22(d, Nrb2 poz.538. Nrl 13 poz..V84, NrlPP poz.l27i, Nr2i4

poz.1806. z 2OO3r. NrRO poz.717, Nr162 pnz.1568. z 2004r. Nr102 poz.1055, Nrll6 poz.1203, Nrl67

poz.|7s>). / 2()OSr. Nri"2 po/. 114 i. Nil 7c p.v.ldó7. / 2006;, Nri'7 poz.128. \riSi poz.1337. / 2OO7r.
Nr48 poz.327, Nri 38 poz.974, Nri 73 poz. 1218, z 20U8r. Nri8U poz. i iii, Nr223 poz. 14d8. z zOU9r. Nr52

poz.420. Nr157 poz.1241. z 2010r. Nr28 poz.142 i 146, NrlO6 poz.675, z 201 Ir. Nr 21. poz.113, Nr 117,

poz. 679. Nr ląd. poz. 777 i Nr 2 i 7. poz. 1281. / 2012r. poz, 567. / 20!3r. poz. 153). zgodnie /. an. 24h tej

ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklatl małżeńskiej wspólności luajgikowci:

I.

Zasoby pioniyżue;
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 6000 zł

CZĘSC A

Ja. niżej podpisany fal. DAM'TA WASOWICZ-TTOT.OTA z d. WASOWJCZ

(imiona i nazwisko oraz nazwisko lodowe)

nrod/on\(a! di. Mi. l(>ó!i r tt ' >T\H X 11( )\\ iii

RFDAKOA NOWFNY NYSKIF" - RFDAK.TOR NAO/1 I NY

ó.  \y  czyści A osuzudczeiiiu zawarte są miuriiiacjc jawne, w, ezyscr B zas miorr
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

u MAJĄTKOWE
radne^o

.NYSA. dnia ^S.Of.dtM^r

IJua^a:

!.  Osoba składująca o-owade/cme obowi^za^a jest do z^odne^o z prawd^. ^^^mnego i zupeł^ego w^pełnienia każdej

?.   .Ic/ell fNv>s7c/cg''d:',^ rahr^ci ra^ /najiiniri ^ konkTctuYn^ jYrT^^iidk^ /'aŃt^^^/^nin. należy wpisać „nic dot^cz^1.

3.   Osoba składaj^ca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność pos/c7C2Ólnvch składników niniarkowych.
dochodów i zobo^ią^ań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńska wspólnością majątkowa.

•ł.     U^Wiudezuiuc o ^ianie iiiaj4i.kuvvviii doLyEZ^ inaj4Lku w lauiu i ^a gcanietg

5.   Oświadczenie o stanie majątkowym obejm uje również wiei/ytelności pieni^żne.



ii.
1.Dom o powierzchni 107m2. o wartości: 200 tys. zł

tytuł prawny, maizcnska wspuhiosc niająt^oWti

2.Mieś/kanie '•• r.rw, '•••;>•,'•, h-b \ !E noTY' V* Y

1.uospouaistwo ruinę. Nih OO i \ CZ'i

rodzaj gospodarstwa:  powierzchnia:

o waitosct

rodzai zaouuowy:

lyiut prawny:

/ lego lvluiii osiągnąłem* ęłainł w roku ubiegłym nr/ychod i dochód w wysokości: Nih DO I YcZY

4. inne Hiciuciiuiiiosct:
a.działka przydomowa 12 arów.o wartości: 15 tys. zł

b.działka y.h ara. o waitosci 43.j ivs. zł

tytuł piawny. niaizeiiska wspoinosc majątkowa

j. .  1 OSI.iUUi ii u^łi^lkii i  ^ t     jpo iivUCl i 1 iU j .U i O v ^ ^ ^ii i-   UC^k-il^iU ^i 111 ^ i i\ ^.il  O SO*..^    iliu V. iiV ^ii łUO Lji ^.C:U^jly L^1U1 ^^.ii .
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

ML DOIVlZY

udział) te skmouią pakiet ^yksz) niż I O^ udziałó^ ^ ipólce: NIE DOTYCZY

Z lego tytułu osiągnąteiiHęiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nih DOI YCZY

z. Posiadam uoziaiv w innvch społKacb handlowych - naiezv podać liczbę i emitenta udziałów:

iNih DOi rcZr

Z lego lvtuiu osiagnaiciiiieiam i w roku ubicgivm uociiod w wysukusct. isib DOi \ CZY

IV.

t. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców.

w którrcb uczestniczą takie nsohv należą' perkać Hczbc i cniitenta akcji: NIF I^OTYCZY

akcie te stanowią pakiet większy niż 10% akcji te spółce- NIF DOTYC7Y

Z tego tytułu osiągnąiemtęłam^ w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nih DOi YCZY

2.Posiadam akcie w mnvcii spółkach handlowych - naie/A poaac liczbę i emiteiitaakcii

iNih DOi YCZY

Z Lcuo tyitiiu osiaitlialciliieiauli w loku ublegiMli uociiod w wysokości. ML DO i Y CZY



-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DO I YCZY

- (^ieli! ^złonkiem iwlilNji iOV.i^>jliej iod kiedj). NIL DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DO ł YCZY

VIII

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdeizo tytułu:

J4 23 1,65 zł-Z I YIUŁUZAIKUDN1ENIA
15 400,67 zł DIETY RADNEJ

vu.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DO1 YCZY

Vi.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

NlbDOl YCZY

-O^oi>i3i.lo NIL DOTYCZY

-wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

NIC DOTYCZ^.'

-osobiście NIE DOT YCZY

-wspólnie z innymi osobami NIE DO1 YCZY

Z tego tytułu osiągnąłem^ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DO i YCZY

V.

Nahvłem(amł Inabył mói małżonek, z wyłączeniem mienia przynależneeo do ieeo majątku odrębnego^
-".' ^^rbu b-:Yiu:u irnui l^uishruwei .^.obv prnwnci. icdiostcb ^m^orz^dn tcr\'toria!neeo. ich zwi^zków

lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy
podać opis mienia i datę nabycia, od koso:

i. uZiaika v,0 aia, i /.09.^0 iji. w uiouzc pizeuugu iiicogiailiczuiiegu Oli Cnhiily Cjluehuiuzy ijaku Wspólnota

majątkowa małżeńska)



Nysa28.04.2Uiór.
tmiej^c^wot^, data)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a>, a na podstawie art. 233  i kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy- grozi kara pozbawienia wolności.

CII KUbN C3 z 2003 i.

V
Zobowtązama pieniężne o wartości powyżej  iU.OOU złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

bOżiu/śkA uOlu'vvkUVVA i na zakup dziatki - bANk bt.kAU SAj - do spiaty 30 JWJztzi

CZŁŚĆ B

IX.Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych


