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Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

^ zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jezeli Poszczególne rubryki nie zńajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać "nie dotvczv''.
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określió puynależność poszczególnychskładników majątkowYch, dochodów i zońowiązŹa ao majątku odrębnego i majątku objętego. 19łZeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe doiyczy ńajątku w kraju iza granicą.5. oświadczenie majątkowe ooelmule równiez wieźytólńo*sci pien ięzne.6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarie są.informacialawńe, w czębci B zaś informacje niejawnedotYczące adresu zamieszkania Śrłaoalącego oŚwiadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

u rodzony(a) 1 7 styczn ia 1 970 ..*" ![3l;J,§#::"n"'z 
nazwisko rodowe)

Utząd Miejskiw Nysie, Sekretarz Miasta,
(miejsce zatrud n ien ia, stanowisko lu b fu n kcja)

Po za9oznaniu się z PzePisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgosPodarczĄ Przez o:9!l pllią9§ funkcje pub|iczne (bz. U. Ńr r o6, §oz. 679, i l'gga r. Nr 1 13, poz. 715 iNr 162, Poz,1126,z 1999 r. Nrł9, poz. Ą83,,z2ooo r. nr Źa,'$o..30b oraz z'2O02r. Nr 1 13, poz.984 i Nr214, Poz,1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 199o r. 9 samołĘari" sllnnyń 1ÓŻ,i. r2OO1 r,Nr 142, poz.1591 orazz2002 r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz. ssa,-Ńriłł,-po..984, Nr 153, poz. 1271 iNr214, poz.1806), zgodnie z art,24h tei ustawy oświadczam, z" p*i"o"ni v,l"noo=ące w skiajmałzeńskiej wspólnościm aj ątkowej,@ąĘteksdłĘbry
l.

Zasoby pieniężne:

- Środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej: 27362,26 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

cZĘŚĆ A

Ja, niżej pod pisany(a), Robeń Piegza,

- papiery wańościowe: nie dotyczy
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ll.
1.,1, Dom o powiezchni: nie dotyczy..... m2, o wańości:

tytuł prawny:

1.2. Dom o powiezchni: nie dotyczy.,... m2, o wańości:
tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: 71 ffi2, o wańości: 150 000 zł
tytuł prawny: ustawowa współwłas nośó majątkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy.... powiezchnia:
o wańości:
rodzĄ zabudowy:
tytuł prawny:

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:

powiezchnia:
1. 0,06 ha,

2.0,87 ha,
3. 0,99 ha

o wartości:
1. 17260zl
2. 8590 zł
3. 29300,00 zł

tytuł prawny:

1, 2, 3 ustawowa współwłasność majątkowa

lll,
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w spółce:

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

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie dotyczy

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

z tego 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, jednostek samorządu
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terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, którePodlegało zbYciu w drodze Pzetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od pogo, 
-'

1' działka o Powierzchni 0,06 ha stanowiąca pastwiska trwałe, zgodnie ze studiumuwarunkowań i kierunków zagosPodarowania gminy Głuchołaz y o.i^".ona jako terenyzabudowane izagospodarowane, do przekształcenia lub rehabilitacji mieszkalnej niskiejintensywności, tereny loka|izacji usług, turystyki i spońu; działka nabyta od skarbuPaństwa w dniu 2.08.2O1O roku;
2' działka o Powierzchni 0,87 ha stanowiąca lasy, zgodnie ze studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania gminy Głuchołazy- oznaczona jako tereny lasów; działkanabyta od Skarbu Państwa w dniu 2g.O4.2}14roku.
3' działka o Powierzchni 0,09 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe, nabyta od SkarbuPaństwa w dniu 13.11.2OO7 roku.
4, działka o Powierzchni 0,99 ha stanowiąca tasy, zgodnie ze studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy kamiennik - tereny lasów izadrzewień, nabyta od Skarbu Państwa w dniu 18.05.2016 roku.
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Vl.
1, Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą2 (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

nie dotyczy
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

';;ilil', ",ąn.i*;iil;i;;;n; ;;ilłu, ;;;;oo i o".r,oo * *o,"n;;;;,. .. . . , ..2, zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności)
nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

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

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

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

W spółdzielniach:
Nie dotyczy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzo rczejg (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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3. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

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

Vlll.
DochodY osiągane z tYtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzYskiwanYch z kaŻdego tytułu (należy wpisać dochód z tytułu zatrudnienia i inne):1. 7844,74 ż zĘtułu zatrudnienia w Urzędzie Mlejskim w Paczkowie,

2. 34920,50 ĄzĘtułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Nysie.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o.o0o złotych (w pzypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Mazda MPV 2003 rok

X.
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyzej 10.o0o złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki
oraz Warunki, na jakich zostałY udzietone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej
wysokości):

1. Kredyt odnawialny przy rachunku osobistym do kwoty 18000 zł.

2, Kredyt gotówkowy PLAT|N|UM zaciągnięty w dniu 13.05.2016 roku w PKo BP na 36miesięcy, pŹzeznaczony na zakup działki, wysokość kredytu 31 575,62 zł, stan
zadłużenia na dzień 01.07.2016 roku 30053,90 zł.

3, PoŻYczkaz Funduszu Świadczeń Socjalnych przy pwsz w Nysie na cele remontowe
w wysokości 9250,00 zł.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Powyzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a) , iż naPodstawie ,1. 2?1§ 1 Kodeksu karnego zaPodanie niePrawdY lub zatajenie prawJy grozi kara pozbawtenta wolności.

Nysa 28.07.2016

(miejscowośó, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
' [:f;:Ij;t$x3§§ff""'#.ilfĘ? w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie



3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych,
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