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IJwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obow

kńdej z rubryk.
jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

2,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ".nie dołczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślió prrynależnośó poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,
5. Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równięz wierzytelności p ieniężne,
6"W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), Mał,gorzata Cymbalista zd. Prościak- (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26.11.1964r. w Nysie

Urząd Miejski w Nysie

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z ptzepisarrti ustawy z dnia żI sierpnia t997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej ptzez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679 zpóżn. zm.)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. I59I
z póżn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000 współwłasność małzeńska

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe:

akcje ING BSK - 60 na kwotę 6 700{.p%*rsność małzeńska

akcje spółki TAURON POLSKA ENERGIA SA-2263 na kwotę 6517,44 (własność - spadek)
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il.
1. Dom o powierzchni: nie doĘczy m2 o wartości: .,.,...... tytuł prawny: ..............

2. Mięszkanie o powierzchni: 55,7'Im2, o wartości: 140 000 tytuł prawny: współwłasnośó małżeńska

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyc zy powterzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: ..............

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4. Inne nieruchomości:

1. mięszkanie 36.32 m2 wartośó 100 000 (współwłasnośó małżeńska)

Z.mieszkartie 43,18 m2wartośó 120 000 - darowizna z prawęm dozywotniego uzytkowania(własność)

3.działkabudowlana 1033 m2wartość 65 000 (współwłasnośó małzeńska)

4.garń 15,81 m2wartośó 10 000 (współwłasnośó małzeńska)

ilI.
Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce:

Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta akcji: 1. ING BSK - 60 akcji
2. akcje spółki TAURON POLSKA ENERGIA SA - ż263

akcje te stanowią pakiet większy niż IlYo akcji w spółce: nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: brak informacji nadzięit

składania oświadczenia
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z v,łyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ichzwiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegńo zbycilł w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: działka budowlana 1033 m2

(współwłasność małżeńska) nabyta od Gminy Nysa 05.07 .2007r, (ujęta powyżej w pkt. 4.4 )

u.

l.Prowadzę działalnośó gospodarcz{ @a|eZy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zaruądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

VII.

l.W spółkach handlowych (nazvła, siędziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...............

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
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3. W fundacjach prowadzącychdzińalnośó gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rudy nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub illnej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kłżdego tytułu:

z tytułu zatrudnieni a 72 295,45

ztytlńlłwynajmu mieszkania (współwłasność małzeńska) 6 000 zł

x.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależy podać markę, modęl i rok produkcji):

samochód osobowy RENAULT MEGANE rok produkcji2013

X.

Zobov,ltązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zactągńęte kredyty ipożyczki oraz

warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w zwlązkll z jakim wydarzenieffi, W jakiej

wysokości):

nie do§czy



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gtozi karapozbawienia wolności.

łyq:.,_ {f. O 1. ŁOĄ6
l,",, i;i;ffi;;jć; ;ili " " " "

l Niewłaściwe skreśtić.

'Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
' Nie dotycry rad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych


