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Nysa, dnia 26 kwietnia 2018r,

Uwaqa:
1' osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnieniakażdĄzrubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotvczv,, ----",",

3, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana. jest określić pzynależność poszczególnych składników

ilłłl[:fr:', 
dochodów i zobowiąań oó maląiłu oaęnnego 1'ń.;ątłu oniętiióo ń#.nśłą *.pońos.ń

4. Oświadczenie majątkowe d9tyczy majątku w kraju iza granicą.5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelno-ści piJnięine.6, W częŚci A oŚwiadczenia zawańó są informacje.jr*ne, ;;r;a.fi zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miÓlsca połozenii nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżĄ podpisany(a), Marek Rymarz

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,l5 grudnia 1976r. w Nysie

(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

Uząd Miejskiw Nysie

Zastępca Burmistrza

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
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Po zaPoznaniu się z PzePisami ustawY z dnia 21 sie^rpnia_1 997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczejPrzezosobYPełniącefunkcjePubliczne(Dz,U.z20Ó6r.Nr216, poŹ.isńzeżm.1or"rusi"Ęionia8marca.1990r.
o samorządzie gminnYm (Dz. U. z 2013r. Poz. 594_=9.*. ,gobńi" i 

"rt. 
24h lej ustawy oświadczam, że posiadamwchodzące wskład mażeńskiej wspólności malątłowel ńŃńdliisei mł ńłiiel< eł' y

l.

Zasoby pieniężne:
- Środki Pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 10B.613,49 zł (współwłasnośó małzeńska)

- środki piónięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

małzeńska)



ll.

]. Dom o powiezchni: nie dotyczy m2, o wartości: .,..,, tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powiezchni:

o 73 m2, o wańoŚci:.350.000 zł tYtuł prawny: własnościowe - współwłasność małzeńska
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczyrodzajgospodarstwa: powierzchnia: ..,..,...,..,.,..,

.Itego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i oochód w wysokości: . .,..,... ., ..
4. lnne nieruchomości: nie dotyczy

tytuł prawny:

lll.
Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Ztegotytułuosią9nąłem(ęłam}wrokuubiegłymdochódwwysokości:.....''...'......

lV.
Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochÓdwwysokości;.'.'........'...,

V.

!.ab/ery(am) (nabYł mój małŻonek, z wy|Ączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek Śamoząou teryiońatnejol ich związków, od
kom.unalnej osobY Prawnej lyb związku metropońtłnego następujące mienie, łiór. ńborąało )byciu w
drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabyóia, od kógo: hie dotyczy



Vl.
1, Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarcząz (nalezy podać formę prawną i pzedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

7 ł^^^ ł,r..1,. ^^:--- ^l- .-, I lz tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2, zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy. podać formę prawną i pzedmiót działalności): nie dotycz}
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami ...,,........... ...... 

'

zió;iyi;il;ąg;ffiłęili;;;ilffigły,;;;ffi--Y;;k.ś.i; :: , :.. .: .,:..,. , ,

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

- jestem członkiem zauądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,..,,....,.,.,.

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczejs (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,..,.,,.,....

3. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,Lztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



Vlll.
lnne.dochodY osiągane z tYtułu zahudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwotuzyskiwanych z kazdego tytułu:

. 128,838 ,60 zł - z tytułu zatrudnienia w Uzędzie Miejskim w Nysie

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznychnaleĄ podać markę, model i rok produkcji):
- opel, vectra, 2005r.
- mini, one, 2005r,

x,
Zobowiązania. PienięŻne o wańoŚci powyzej 10.000 

,złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki orazwarunki, na jakich zostałY udzielone (wobec liogo, w zwiękuzjakińzdarzeniem, w jakiejwysokości):

' kredYt hiPotecznY w 2011roku na zakup mieszkania ,-prxno SA, kwota z1 1.,ńozł, pozostało do
spłaty 2.515,30 zł.



Ę-ła,26,Cź€.e€. R*:ę,:Ż-.-
(miejscowośc, data) / 

(podpis)

itlie"łXclr*.ł*lie.
z Nie dotYczY działa|nŃci wytwÓrczejw rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnąo.l Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


