
BURMI ,... -,: i;

OSWIAD CZENIE MA.}ĄTKOWE
Kordiąń xól

woJta, zastępcy WoJta, se rza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminyo osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Nysa, dnia 1 1 .01 .20 i 6r.

Uwaga:
0.Osoba składa.jąca oświadczenie obowiązana jest do zgoclnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2,Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w kołrkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie dotyczy".
3.0soba składająca oświadczenie o'tlowiązana .jest określió przynależnośc poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wspólnością
majątkową.

4.Cświadczenie rnajątkowe dotyczy majątku w kra.!u l za granicą.
5 . Ośw iaciczenie maj ątkowe obej m uj e równiez wierzlĄe iności pieniężne.
6.W części A oświadczenlazawarte sąinformacje jawne, w części B zaś inf,ormacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenię oraz rłiejsca połozenia nieruchomości,

CZESC A
Eweiina Ewa Konstanty rodowe Bogdał

Ja, ntżq podpisany(a),

Nysie

TJrząd, Mie.jski w Nysie, naczelnik Wydziału Administracyjnego

(miejsce zatrudnienia. stanowisko iub funkcja)

pc zapaznaniu się z przępŁsarni ustawy z dnia 21 sierpnia I997t. o ograniczeniu prowadzęnta
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z200&. Nr 216, poz. 1584 ze
zn.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.\J, z2aŁ3r.poz.594 ze zrn.
zgodnie z ałlr'.24h tej ustawy oświadczarn, że po§iadarn wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
naajątkowej lub starrowiącej noój ma3ątek odrębny:

\,. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

50 000 zł -\okata bankowa współwłasność

hłńlhfźb, /ł/.o.f . X2/6-,
00051 73b4

Urząd MieJski w §47it
ul.Kolejowa W k
48-300 rłysV

- środki pienięzne zgromadzone w waiucie obcej:

nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę:



il. nie dotyczy
i. Dom o powierzchni: ......... ..*'o wartości: ... il,tuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 60,30 m2, o warlości: 160 000,00 zł, ty.tuł prawny: własność

3. Gospociarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaigospodalstwa: .......... powierzchilia: ............

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłyrn przychód i dochod w wysokości: ............

4. inne nieruchonrości: garaz
i5,8i m2

powierzchnia: .......,.,...
10 000.00 zł

o warlości:

ITTtti.
Posiadarri udziaŁy w spółkach handiowych - na\eży podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż IaYa vdzińow w spółce:

Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

iV. nie dotyczy

Posiadarn akcje w spółkach handlowych - nalezy podać iiczbę i emitenta akcji: ........

akcje te stanowiąpakiet większy niz I0oń akcjt w spółce:

Ztego tl4ł,rłu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

V,

Nabyłem(anr) (nabył mój rnałzonek, z vnli,Łagzentem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby piawłlej, .jednostek sarnorzą<iu teryĄorialnego, ich
zwtązkow lub od kornunalnej osoby prawnej rrastępujące rnienie, ktore podiegńa zbyciu w drodze
ptzetargu-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nieruchomości gr.lntowe przeznaczone pod zabuciowę jednorocizinną o powierzchni: 998 m2, 1188 m2,

nabyte Ł0.1ż.ż0l3r. od Skarbu Państwa - Wojskowe.j Agenc.ji Mieszkaniowej z siedzibąw Warszawie,
a ddziŃ Regionalny we Wrocławiu (wspołwłasność).



VI.

1. Prowadzę działalność
nie dotyczy

gospodarcz { @aleZy podać formę prawną i przedmio t działalności): . .. .. .. ... ...... .

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ............

2. Zarządzarn działalnaśctą gospodarczą iub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

\ /TT

1.W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nl,e dotyczy

- jestem członkiem zarza§u (od kiedy):

-jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestern członkiem komisji rewizyjnej iod kiedy) : ...............

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestenr członkiem zarządv (od kiedy):

- jestem członkiem raćry nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochociwwysokości: ......,......

3. W fundacjach prowadzących dzlałalnośó gospodarczą: nle dotyczy

- jestem członkiern zarządu (od kiedy):

-jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

-.jestem członkiem konris.ji rewizyjnej (oC kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn): w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VfiI.

{nne dochody osiągane z t5ĄuŁu zatrudnienia iub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniern

kwot uzyskiwanych z każdegc tytułu:

zatrudnięnie - dochód 76 978,66 zł od 01.01 .20I5r. do 3I.I2.20I5I.



IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy marki Ford Fiesta 2008r., współwłasnośó

X.

Zobowlązanta pienięzre o wartości powyżej 10 000 złoĘch,w tym zaciągnięte kredyty i pożyczla oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w nviąpku z jaktm wydarzenieffi, w jakiej
wYsokoŚci): 

nie dotyczy

Powyzsze oświadczenie składarn świadomy(a), tZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karu pozbawienia wolności.

Nyrą 11.01.2016r.

(mĘscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni rnieszkaniowych

ffi


