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Nysą dnia.30.06, 2016.r.- (mleJscowośc)

Uwaga:
0,Osoba składająca oŚwiadczęnie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.JeŻęli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowan ia, naleĘ wpisać ..nie 4oĘvcąl,,.3,Osoba składająca oŚwiadczenię obowiązana jest ÓtreSte przynależność poszczegotny.t-ifrii-.ito*

majątkowYch, dochodÓw i zobowiązań do majątku odrębnego 
-i 

majątku objęiego -ułz"rirt ą wspólnością
majątkową,

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5, oświadczenie maj ątkowe obej muj ę również wierzytelności pieniężne.
6.W częŚci A oŚwiadczęniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Maria Czepil rod. Szeręmeta

Ja, nlżej podpisana,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzona- 12.10,1956 r. w Słońsku

Utząd Miejski w Nysie, Sekretarz Miasta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

PO Za9oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pubiiczne (Dz. U. ,iooa r. Nr 21'6, poz. 1584
ze. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca I990t. o sźrmorządzie gminnym (Dz. łJ, z 2016 ,. pór. 446 ),
zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

l. Zasoby pienięźne
- Środki Pienięzne zgromadzone w walucie polskiej (małzeńska współwłasnośó majątkowa):

75 000 zł

wkład w kasie zapomogowo-pozyczkowej II967 zł
- Środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej (małzeńska współwłasność majątkowa):

700 euro

- PaPierY warloŚciowe: l0 (certyfikat depozytowy ,,Blask złota" (małzeńska współwłasność

majątkowa):na kwotę: I0 I00 zł

polisa nażycie,,Perspektywa
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" -7 I20 zł



III. ll2
1, Dom o Powierzchni: 90 m2 o warto ści: 270 O00 zł tytuł prawny: własność (darowizna)

2. Mięszkanie o Powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie doĘczy tytuł prawny: nie dotyczy

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie doĘczy powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tYtułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4, Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości:

tl.tuł prawny:

III.
Posiadam udziŃY w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzińow: nie doĘcry

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

ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitęnta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

ztego tl,tułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

NabYłam (nabYł mój małZonek, z wyłączeniem mięnia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samońądu i"{łoriatńgo, ich ,*futd.
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle gŃo zbyciu w dńdze przetargu *
należy podać opis mienia i dątę nabycia, od kogo: nie dotycry



VL
1,Prowadzę dziŃalnoŚÓ gosPodarcz{ (nateży podaó formę prawną i przedmiot działalności):nie doĘczy

- osobiścię

- wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalez.v podać formę prawną i przedmiot działalności): .....,,..,
- osobiście

- wspólnie z inrrymi osobami

ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VII.

1.W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): nie dotycry
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiędy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłpn dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W społdzielniach: nie dotycry

- jestem człoŃiem zatządu(od kiedy):

- jestem człoŃiem rudy nadzotczej3 (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nię dotyczy

3. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnęłam: w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



VIIL

Inne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zĄęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Urząd Miejski wNysie ztyt.wynagrodzenia - 62988,97 zł

x.

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

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

x. 
Nie dotyczy

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki onz
waruŃi, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości): 20 000 zł kasa zapomogowo-pożyczkowaGZO Nysa ( remont domu ),
Zadłużęnię na dzięń 30,06,2016 r, -l4 O00 zł



powyzsze oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za Podanie
nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wo lno ści.

Nysa, 30 czerwca ż016 t.
(miejscowość, data)
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l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie

gospoda rstwa rodzinnegoj 
Nie dotycry rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

(podpis)
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