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Uwaga:
l.Osoba składająca ośvriadczenie obowiązana jest do zgodnegc z prawdą stara§nego i zupełnego wy"pełnienia

kazdej z rubryk.
2.Ieżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,naleĘ wpisać ..łie dotycz}l".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań da majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za graaiłą.
5, Ośłvi adczenie majątkowe obej muj ę również wierzyte lności pi eni ęźne.
6.W części A oświadczęnia.zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawns dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca połozenia nieruclromości.

CZĘŚC A

Ja. nizei podpisany,,(a), Sławomir §tanisław Piwowarczvk.,. 
"

{rmiona i ntzrł,jsko oraz łriurvisko rotlorlc)

tirząd Miejski - -illl;.)J,li*:.:j;::;:J:":j::"wania Przestrzennego "" " ",

po zapoztlaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o o*§raniczeniu prowadzenia
działalności gosprrdarcz,ej przez osob.v pełniąee tirrrkcje pulriiczne (Dz. t-l. z2Oa*" Nr 216, poz. 1584, ze
,zm.) łraz ustawy z dnia 8 marca j990r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ.,z.2015r. poz. 1515. ze zm.).
zgotlnie z a11.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam rvchoclzące w skład małzeńskiej rvspólności
majątkałvej :

I. Zasob1,,pieniężne
- środki pienięzae zgronadzonę u,, lva]ucie polskiej:

33.800zł

- środki pierrięzne zgrotrradzone w, nalucie obcej:

nie doĘcry

- papiery wartościowe:

na kwotę

Ę

wĘtł; złstępey rvóiłłr sekretłrra Enninyi sle*rbnikt gminyi lderewnrlm iednestld ers*nizrcyinej

urcrdzony(a) ....,... 2§.06.197 6r...,.... \\l paczkowie



fi.
i. Dom o powierzchni: nie dotyczy ..,..,...m2 o wartości: ... tytuł prawny:

2. Mięszkanie o powierzchni: ....... 6§m2. ... mz,o-wartości: ..ó$.000zl.. Ę,tuł prawny: współw}asność

małzeńsk*

3.Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gcspodarstwa: nie dotycry powierzchnia: ...".........

rodzaj zabułlowy:

Ętuł prawny:

Ztega tyfułu csiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘrn przychód i dochod w wysokości: ............

4. Inne nieruchomości:

powierzchni a; garń* 18,5m2...

o wartości: 4.000zl.,..,.

Ę.tuł prawny: współwłasność małżeńska

m"
Posiadam LldziaĘ,rł,spółkach handlolvl,ch - rrależy podać liczbę i emitelrta udziałrir.v: nie do§,czy...,..

udziały te stanorł.ią pakiet rviększy ntż I0łń udzia}ów w spółce:

Z tego t.vtlrłu osiągnałen.(ęłam) r,v roku rrbiegłyrrr clochód rv lvysokości:

rv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘcry

akcje te starrowią pakiet większy ńż I0% akcji w spółce:

Ztega t}tllłu osiągnąłem(ęłam) w roku Ńieg§m dochód w wysokości: ..,.,......,

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pńsfwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwiąków lub od kornunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
ptzetatgu-nńeży podać opis mienia i datę nabycią od kogo: nie dotyczy

.,

.a



Vl_

1.Prowadzę działalność gospCIdarcz{ @alef podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotycry

- osobiścię

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu clsiągną}ern(ęłam) r.v rtrku ubiegł,vm przyclród i doclród rv rłysokości:

2. Zarządzanr. działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pe&romocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie do§czy,....

- wspólnie z innymi osobami

Z tega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł_vnr dochód w wysokości:

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

- jestem ezłonkiem zaruąda(od kiedy):

- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy):

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

Ztega §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości: ..,...,......

2. W spółdzięlniach: nie dotycry

- jestem członkiem zarządru (od kiedy}:

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z, tega tyttiłtr osiągnąłem(ęłanr; w roku ubiegłynr doclród rv w_łsokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nio dotycry

- jestem członkiem zarządls (od kiedy):

- jestem członkiem rńy nadzorczej (od kiedy):

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegł tytułu osiągnąłem(ęłarn): w roku ubiegłym doohód w wysokości:

Ĵ).- l--



VfiI.

inne dochody osiągane z Ętułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z pcdaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego §-rułu:

rvynagrodzenie z Ęfułu zatrudnienia w Ułzędzie Miejskim w Nysie *13.&95rl2ń

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10000 ńaĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy Opel Astrł -2§ł4t" (wspóhrlasność m*lzeńska)

x"

Zobowtązania pierrięzne o wartości powyżej l0 000 ńatych, w tym zaciągnięte k edyry i ptżyłzki araz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwązku z jakim wydarzeniem, w jakiej
wysokości):
Bank BPH * kred},t hipoteczny n* zakup i remont mieszkałia * 50.SOSzł...,.."...

Do spla§ pozostalo : 32.382,a5zł ......,.........

4



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstavrie art. 233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

...... Nysa, dnia 27.a4.ż0l6r.......
(miejscowośó, data)

a-\
S&łło*,,', #l^loap.ął*""""tń,iiiii""'{""'

i Niewlaściwe skreśIić.

'Nie dotyczy dzialalności w3twórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnęo
' Nie dotycry rad nadzorcrych spółdzielni mieszkanionych


