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Nysa, dnia 17.02.2016 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdĄz
rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, naleźy wpisać,,nie dotvczy".

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

4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kĘu i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżejpodpisany(a) .....,.,...Anna, Barbara Pyka - Dobija.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)

urodzony(a).,I 7października 1 960r. w Otmuchowie........
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczonq odpowiedzialnościq
48-364 Nysa ul. Piłsudskiego 59
Prezes / Dyrektor Naczelny
(miejsce zatrudnienia, stanowi§ko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z poźn.zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca
,t990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pożn. zm.), zgodnie z ar1, 24h lą ustawy
oświadczam, że posiadam wchodząGe w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
---'Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- 12.I00,00PLN (słownie: dwanaście Ęś. sto PLN) majqtek odrębny

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej; .......,.

- 64,00 EUR (słownie: sześćdziesiqt cztery EaD majqtek odrębny
- 543,00 USD (słownie: pięćset czterdzieści trzy aSD majqtek odrębny

- papiery wańościowe .nie dotyczy

osoby zarządzĄącej iczłonka organu zanądzającego gminną osobą prawną
eraz eseby wydająeej deey4e administraeyjne w imieniu wójta1

na kwotę:
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ll.

1. Dom o powiezchni:160 łłł,owarźości350.000 zł Iłuł prawny: małżeńskawspólność majqtkowa

2. Mieszkanie o powiezchni:39 m2, o wańości:. 80.000 zł ryfuł prawny., majqtek odrębny

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a:.rolne...-.. powiezchnia:..I,24 h...-.....,.......

o wańości:..70.000 zŁ ( słownie: siedemdziesiqt Ęsięcy zI)
rodzaj zabudoyly: zabudowania gospodarcze wroz z działkq rolniczq

§ltuł prawny: małżeńska wspólność majatkowa
Ztego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegh7m pzychód i dochod w wysokości: nie osiqgnełam przychodu

i dochodu z Ętułu działalności rolniczej

4.Inne nieruchomości:

powiezchnia . nie dotyczy
o wańości:

l!!.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:.....

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........,.........

M.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcli: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w społce:....,....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości...............,...

v.

Nabyłem(am) {nabył mój maźonek, z wyłąc.zeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkow |ub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - naleźy podaó opis

mienia idatę nabycia, od kogo: nie doĘczy

M.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście. nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:....,.............

2. Zaządzam działalńością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy



podać formę prawną i pzedmiot działalności):...................

- osobiście. nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami.....

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:.....,............

Vll.

L W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): MZK w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa uL Piłsudskiego 59

jestem członkiem zaządu (od kiedy): 1 lutego 2011 roku

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):.........

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku 2015 dochód w wysokosci: 104.483,25 zŁ brutto (słownie: sto

cztery tysiqce czterysta osiemdziesiqt trzy zł. 25/100)
2. W społdzielniach:

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

,v - jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)..........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):,.,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .......,.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,...............

Vlll,
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: - Przychód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego: 4.800,00zł.

(słownie: cztery tysiqce osiemset zŁ)
.*--, lX.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podaó markę, modę! i rok produkcji):

- Toyota Corolla Kombi - 2006r

- Toyota Corolla 2002r
x.

Zobowiązania pienięźne o wartości powyzej 1O 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na
jakich zostały udzielone, (wobec kogo, w związku, z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

- Kredyt z kapitalizacjq odsetek, na remont domu, stan zadłużenia na dł31.12.2015r. 20.180
CHF (słownie: dwadzieścia tyś. sto osiemdziesiqt CHF) w Ęm:18.276 CIIF- kapitał,
1.904 CHF - odsetki, zaciqgnięa w 2008 roku w Bank PKO BP - spłata do października 2020r.
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Nysa 17.02.20I6r

(miejscowośó, data)

1 Niewłaściwe skreślic.
2 Nie dotYczY działalnoŚci wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zw|erzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,


