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Uwaga:
1. O§cbe składająca o§wi*dczenie obowiąrnoa jest do u ffaryą §kffilrsgs i mpłnego

**ryehienia każd"j z rłl@.
ż. Jeźęli poseczegóhe r$Ę&i nie mąidułją w koakrefuymn zastos*urarrĘ ils}er§ wpisa* -nie

d*Ęcąf'.
3" Osoba składająca oświadcrerłie obcwiąąma jest **reśtrić pr4łaależxcść posrcregćl*ych *ładniŁćęr

nnajątkowycŁ dochodów i E§b$*riąxeó dc wajątk* cdręfuego i mająea gĘ@gc agaH§ką
nrspólno&:ią maj ątkową.

4. Oświadczenie o stąnio majątko*vym dotycry mąjątkt w kraju i za grmią.
5. O&xiadczenie o staxie łnąią*owym *bajrnłrje rovgnięż vrierłyt*log§ei pianięźme.

6" § cąści A oświadczenia zawarts ą iaf,ornucje jawne, w części § aś informa*je niejawne dorycąqe
adresu u.Frni€§"*fi*ia składąiąeeg* oświadczenie oraz miejs*a położ*niani*rłrckmo§ci"

CZĘ§C A
Jąnizej Rysx*rd Cznpezyński {imiłraa

i nazwisko oraz nazwisko rodowe} urodzo,ny{a) 1? grudaia 19§0 r" w Ęsie
Targawisko Mi*jskic w §[ysie ul. Łnknsii&skiego Kierownik

{miejsce atud*ie*ią saaowisko lub fuukcja) p* z*pomaaitl Ę z przepisami $sta§ry z r{nia2t sierpaia 1997

r. o ograniczeniu prowadaeaia działalności gcspodarczej przez csoby pehiąge funkcje {§z, $. }dr

166" pe. 679, z 199* r. Nr 113, płt- 71,5 i Nr 1ó2, p*z. X,126, z tr*9 r. Nr 49, pox 483, g ?S&S n §r 2Ą pez.

3Só oraz zżW? r" Nr 113, poz" S84 i §r żlĄ poe" 1S*6} omz trskxry z dnia 8 marcą tS* n s §źlil}or:ą$uis

pinnyłn {§z U" 
= 

2&B1 r. Nr t4Ł pox l59tr §lElx z ż**2 t" Nr ?3" p*rz. ?2§, Nr 6ą pŁ 55& Nr 1ł3, poz- 9fi4,

hlr 153, pz. 1ż7Ł i Nr 214, poe i8$6l zgodain z wź" ż4h tsj usbwy *ffiaegaan" źe pm*iad*m wchdące

w gkład w*łź.eińskie§ wspó|naĘd majątk*wej lnb sćąnox.iące mój lr*jątek *dryb*y:

I. Zasoby pieaięź:ne; wspróIne§ć ma§ątkowa

- środki pieaięme Ęr§ffisdrófie w walłłcie polskiej 6751§rCS ",t 
BSR
m*dpiel& 3t"X.l["3$t5n

- śrsdki piemięzme ąryomadz*ne w wa§ucie *focej żą!.X §§ R*R
m dzbi 3Łn*źSl§n

-fudki ugsf§a&d}ftswwducieokej l§?€BP RS§.
nedrień 31"l2ź$l§r.

- papiery wartościowe Na kwoĘ 24.!13§5 "§ ne dris,n

- wolne środki pieniężne 3.4S4§,* d ae dxfień

n.

1. Donnopou,ierzchni nie ilłtyry owgrtości: X
Tyfuł pr*xły



2. Mieszksrxieopowierzcbai: owm,to§ci X
- ?.l 1?§*}m? * ź$,{W{}zł

- ż2 ?n§§mż ts},§{X}'*

Tytt€p,xrny:

- 2"i - 1l4 m§wkani* w&td*rydh pCIlamrgdf,§*ojtxłdsaxo*l,ł Ń§ *§łyerł§@*}

- ż3 - ffirębn* wbsłgść §Ekilm EmM*łmĘłł w ce§*beh ł*łirek*łxryc& §póldzńsfui

aalszlianio§ej Lokaersko*WksaŃiorre§ wĘjsie {pą#*łarnegr nłsi$fułye)

3. Gos@arslx*rolłrc: a§ł d*śyął

rodąi gospodarstwa aźc datyry ,p*lxi*rrc&aia: lf
Swartośei: § Rodaj z*budcxły § Tyt*pmwny Jr

Z tegcrytłr&! o§fr€sdffi{ęfu*n} wrokuubięĘmprzychód i dechódwmry**ol§ł:i X

ż" {nqe rrigłphomcxffi: xłx d*tycry

powierłehaia: "X owartości: Jf §re*pvłny .F

m.

posi*dm udziĄ w $§<ach handlowycŁ - należy psdać §c*ę i emit*nb-łdziałów §§źę łI§śyą?

udziĄ te stmowią pakiet więksry nŁ 1S% udziałów w spółce rte ńotyry

Zrc4łl Ęltł*§ osiągnąłem{łm} w roktl ubiegĘm dochód w wysok*ści: )[

[V.

Fosiadam akcje w spó&ach haldł*wych: - wsptń§ma§ć majątkowe

natezy@ac ticzĘ i emitenta akcji:

spółki: Fowsaecknyrókhńtlbezpiweiń§póes§..&rsidu§ĘwWawmwi* 6§S §EŁ

PK{}BP 9§ §f,Ł

akł.iete$anowĘpkie**'ęksuy*iżtrff/aakc"iiwryółce efu d@łĘ,
Ztsga tyĘ*i osiągąłem{$am} rnrrgkn ubiegłym do*fuódwxrysoku{ci Jf

Y.

NaĘł*m{am} iaaeył mój ma*m,neĘ z wyĘczeniem mieaia prcpm§eego d* jegc maj@u o&ębmego} eń
§kg§&Ę PŃstwą imej państerowej oseby prnawnej, j&ostek smo,reą6e teęlt*rialrrcgo" iek ?r§ią"eów łłr& od

osoby pmwnej nasfępująłe mie§ią łrtóre podl*gsło dąyci* w dmdzę pretargrr * nalęĘ peda* cpis

mienia i datęnabycią odkogo:

nłe datyq
łtlf-

1" Prowadzę łlriałalność gospodarcą2 {nalery podac fornę pmwfĘ i prn*dmiot działaina§ci}:

nie datyery

- **łbi§*ie nie do$*ątrl

{ł



- \\,spólnie z innylli osobanri nie dotyczs

Ztego ty,trrłu osiągnąłem(ęłam) lv roku ubiegłyrn przychód i dochód rv lvysokości,. nie dotyczy

2. Zarządzan działalnością gospoclarczą lub jestern przedstawicielem, pełnonrocnikiern takiej działalrlości

(nalezy podaó forrnę prawna i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- lvspóinie z innyrri osobami nie dotyczy

Ztego tytułLr osiągnąłern(ęłam) rv rol<u Lrbiegłym doclród w wysokości: nie dotyczy

VII.

1 W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

2. W społdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządll (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

ztegofftułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc i: nie dotyczy
3 W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą.. nie dotyczy
- jestem członkiem zarządl (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestern członkięm rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vIII.

Inne dochody osiagane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,z podaniem kwot

uzYskiwanych zkażdego §tułu: Na stanowisku : Kierownik Targowiska Miejskiego w Nysie

48-300 Nysa ul. Łukasińskiego
73 13ż,51 - z| ze stosunku pracy

465,58 - zł inne źródła



x.
Składniki mienia ruchomęo o wańości powyżej 10 000 z}otych(w przypadku pojazclów mechanicmych należy

podać markę, model i rok produkcji): §am. Osoborry Śt<oda FABIA komfort 1o4 MP ,o Fresch"

rok produkcji 2002r.

\ilartość: 7. 000,00 zł (współwłasność majqtkowa)

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i BoĘczki oraz

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

Nie doĘczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

Nysa 31 grudnia 2015 r.

(miejscowośó, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wy,twórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i w zakresie

. gospodarstwa rodzinnego,
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


