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Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, stararrrrego i zl;pełnego wypełnienia

każciej z rubryk,

2.Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretn;łrr przypadi<u zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotyczy""

3.Osoba składająca oświaclczenie obowiązana jest określić przynależ;nośó poszczególnych składników

rnajątkowyclr, clochodów i zobowiązah do rnajątkrr odrębnego i majątku objętego małZeńską wspólnością

nrajątkową.

4,Oświadczenie rnajątkowe dofyczy majątku w i<raju i za granicą,

5, Oświadczenie rnaj ątkowe obej muj e równiez wierzlelności pieniężne.

6.W części A oświadczęniazawarte są infonnacje jawne, w części B zaś inforrnacje niejawne dotyczące adręsu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsca położenia nieruclromości.
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J a, nizej podpi sarry(a),
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(nriejsce zatruclnietria, stanowisko lub ftlnkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnta 2I sierpnia 1,997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalrrościgospoclarczejprzez osobypełniące funkcjeprrbliczne (Dz. U. z2006r. Nr216, poz,1584,ze
zm.) oruz ustawy z clrria 8 marca 1990r. o samorządzie gminrrlłn (Dz. U. z 2016r. poz. 446, ze zm,)

zgodrrie z art. 24lt tej ustawy oświadczam, ze posiaclanr wolłcdzące w-§k]ad-Ęełz€ński€j--r#§pól§€q€i

n+ają*€]#cjJub§tasołdq{ąi mój m aj ątek o drębny :

I. Zasoby pieniężne
- środki pienięzne zgromaclzone w, walucie polskiej: N Ir ECi,l

,ł7Ęlvro /8.oł.łotBr _
00051 7364

Urząd Miejski w Ny7t€)1l,
ul. Kolejowa l5 |-/
48-300 Nysa

rvójta, złstępcy rvójta, rza gminy, slrarbnika gminy, kiero.vnika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzająccj i człorrka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydającej clccyzjc aclministracyjne w imieniu wójta 1
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śroclki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery wartościowe:

Yx Lr Eali1,fr,Y

u"
1. Dorrr o powierzcrr"i, .,NJ.f MY.r:.mZ o wartości: T*..,..., ty.tuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ....60 m2, o w art o s.i, /.ł 0, Offi_ {rr rurprawn y :, Nłł9. I_\C'\) d
l

3.Gospodarstwo rolne:

por.vierzchnia:

rodzaj zabudowy: .........,:}

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłyrn przyclrócl i dochód w w

4, Inne rrieruchonlości:

o warlości:

s



ilI.
Posiadan udztaŁyw spółkaclr lrandlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: "NI€."..WY.UY

udzińy te starrowią pakiet większy niż I0oń udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłlłrr doclród w wysokości:

ł

IV.

Posiadarn akcje w spółkaclr lrandlowyc h- należypodaó liczbęi emitenta ut 
".1i: 

".fi.[Ł W -qLL1

akcje te stanowią pakiet większy niż I0% akcji w spółce: "........}

l

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrrr doclród w wysokości: ."..,....... .......)

V.

Nabyłem(arn) (nabył rnój rnałzonek, z wyŁączenienr mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbrr Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zwięków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, którę
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mierria i clatę nabycia, od kogo:

. ,, NlŁ ,Se]Y!Xy

W.

1.Prowaclzę działalność gospoclarcz ą2 (na|eZypociaó fbrrrrę prawną i przedmiot działalnoś.i),....l![Ł....,

lctvclv

- wspólrrie z ilrnyrrri osobanri ........];;

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyclród i dochód w w

G

- osobiście



ż, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalrrości (rralezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,........

- wspólnie z inn5łrri osobami .....""...}:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym clochód w wysokości: \

VII.

1"w spółkacl' hancllow ych (nazwa. siedziba spółki): "..r.!.r..,.ECi?.CKY
- jestem członkietn zarządu (ocl kiedy): ,......,..}

Z tego t;rtułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrrl dochód w wysokości: ,....,................)

2,współdzielrriach: , .t){l.{,.,bdY3\l/'1.
- jestern członkienr zarządu (od kiedy): .".............)

ć

-jestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestern członkietl korrrisji rewizyjncj (od kie<ly): ...,............,

Ztego tlułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym clochod w wysokości:

3" w lundacjacir prow adzącycll,clziałalność gospodarczą: NIr_ SOftOl Y
- jestem członkięrn zarządu (od kiedy): ..,.".,......}

- jestenr członkięm lady nadzorczej (od kiedy): ..,...,...

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...,.,,...)

Ztego tytułu ośiągrrąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochocl w wysokości:

Irine dochody osiągane z tytrrłu zatrudrrięnia lub innej działalności zarobkowej hlb zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z każdego tytułu:

- jestern członkięnr komisji rewizyjnej (od kiedy) : ,".".,........,............,,......

D



Ix.

Składniki mienia ruclromego o wartości powyżej 10 000 złotydt (w przypadku pojazdów

meclranicznych iralezy podaó markę, model i rok produkcji):

NlŁ Dcrvu,1.

X.

Zobowiązania pienięznę o wartości powyżej 10 000 złotych, w tyn zaeiągnięte kredyty ipożyczkt oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związka z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
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Powyzsze oświadczęlrie składanr świadomy(a,), iż na podstawie art. 233 § 1 l(odęksu karnego za
podarrie rrieprawdy 1ub zatajerrie prar,vdy grozi kala pozbawienia woiności.

,/T,ilO l X,,"Q.|" &pl?r,
fi 

rllie,jscowośc. chta)

l Nięlvłaścirve skl eślić.
2 Nie dotyczy dziaialności wytwórczej w rolrrictwie rv zakresię produkcji roślirrnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzirrnego.
3 Nie do tyczy r ad nadzor czych spółdzielrri trrieszkaniowycli"

bn'u J,n^rę^l"ą
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