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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Nusa. dnia 26.04.20l6 r.
(mteJscowosc)

Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kńdej z rubryk.
żJężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisaó ."nie doĘvcąv".

3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić prrynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju l za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obej muj e równięz wierzytelności pienięzne.
6.W części A oświadczęnia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adręsu

zamięszkania składającego oświadczęnię orazmiejsca połozenia nieruchomości,

CZĘŚC 
^

I a, niżej podpisany( a), PI O T R B O BAK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 73 czerwca 1975 roku w Nysie, zatrudniony w Urrydzie Miejskim w Nysie na §tanowisku

- zastępcy burmistrza.
(miejsce zatrudnieńa, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta żI sierpnia I997r. o ogranilzeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z2006r. Nr 216, poz. 1584, ze

zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 20I5r. poz. I5I5, ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że po§iadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

5.000 zł _ gotówka (małżeńska wspólność majqtkowa), 36.977 zł środki pieniężne wg stanu na dzień

31.12.2015 roku (małżeńska wspólność majqtkowa),9.670,41 zł polisa na życie z planem kapitałowym

Piotr Bobak _wartość szacunkowa,6.404,91 zł polisa na życie zplanem kapitałowym Iwona Bobak -
wartość szacunkowa.

- środki pieniężne zgromadzonę w walucie obcej:

1.220 Euro (gotówka), 150 GBP (gotówka) _ małżeńska wspólność majqtkowa.

- papiery warlościowe:

Nie posiadam
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il.
1. Dom o powierzchni: nie posiadam m2 o wartości: .......... tytuł prawny: ..............

3.Gospodarstwo rolne:

rodzą gospodarstw a: nie p o s iadam powietzchńa:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychód,i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie posiadam

o wartości:

tytuł prawny:

n.
Posiadam udzińY w spółkach handlowych-należy podać Iiczbęi emitenta udziałow: nie posiadam

udziŃy te stanowią pakiet większy niż lTyo udziałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbęi emitenta akcji: nie posiadam

akcje te stanowią pakiet większy niż 10Yo akcji w spółce:

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.

NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, lednostek Ju*orrąau tei/torialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podl egńo ibycru w"drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy... ....



VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności):,..................

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścl: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,....,.,

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

VIL

1 . W spółkach handlowy ch (nazw a, siedziba spółki) :

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

- jestem człoŃiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

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

2. W spółdzielntach: nie doĘczy

- jestem członkiem zaruądll (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

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

3, W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą: nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokośęi: nie dotyczy



VIII.

Irure dochody osiągane ztytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dochód osiqgnięty w 2015 roku:
1/ Powiatowy Urzqd Pracy w Nysie - wynagłodzenie z tytułu zatrudnienia 3.949,22 zł,
2/ Urzqd Miejski w Nysie - wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 109.152,15 zł.

podaniem

x.

Składniki mienia ruchomego o

mechaniczn y ch należy p o dać markę,

wartości powyzej 10000 złotych

model i rok produkcji):

(w przypadku pojazdów

Nie posiada

x.

ZobowiązartiaPieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętekredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku , jiti^ vłydirienieffi, w jakiej
wysokości):

Nie posiada



Powyższe oświadczęnie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
p o danie ni eprawdy lub zatajeni e prawdy gr ozi kar a p o zb awi eni a wo lno ści.

irrrŚ

Nysa, dnia 26.04.2016 roku
(miejscowośó, datĄ

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośtinnej izwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych
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