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Urząd Miejski w lYrr*i,
Ul. Kolejow, € /ł,
48-300 NysJ.-/

mi.jRMISTRZ
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Yąrd.ian

Nysa 25.07.2018 r.

(miejscowośó)

Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zptawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kźdej zrubryk.
Z.Jężęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prąrpadku zastosowania,naleĘ wpisaó,,nie do§zczy".
3.Osoba składająca oświadczenię obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4.Oświadczenie majątkowe dotyĄ majątku w kraju i za granicą.

5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności p ienięzre.
6.W części A oświadczęnia zavłarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianięruchomości.

CZĘŚC A
Maria Czepil, rod. Szeremeta

J a, nizej podpi sany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 12 pńdziernika 1956 r. w Słońsku

Urząd Miejski w Nysie, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograrńczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przęz osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. 1584, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. poz.446, ze zm)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 95 000 zł, (współwłasnośó małzeńska), wkład w KZP -
ok. 800 zł

Polisa,,Perspektywa" - ok. i0 000 zł.

eraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta l



- Środki PienięŻne zgromadzone w walucie obcej: 500 euro (małzeńska wspólność majątkowa)

- papiery wartościowe: nie doĘczy

na kwotę

il.
1, Dom o Powierzchni: g0 Ń o wartości: 270 000 zł tytńprawny: własnośó (darowizna, majątek
odrębny).

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: - 852 a -działkabudowlana o wartości 50 000 zł
Ętuł prawny: własność (majątek odrębny)

ilI.
Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych- należypodać liczbęi emitenta udziałow:nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10%o udziałow w spółce..

ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3.Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstw&i,..,...,c.

o wartości:



ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzięlniach: nie dotyczy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃienr rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. w fundacjach prowadzącychdziŃalność gospodarczą: nie doĘczy
-jestem członkiem zarządl (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego ty,tułu osiągnęłam: w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

vIII.

Inne dochodY osiągane z tyiilu zatrudnienia lub innej dziaŁalności zarobkowej !ń zajęó, z podaniem

kwot uzYskiwanych z kńdego tytułu: |Juąd, Miejski w Nysie z s.. wynagrodzenia _ 99 970,05 zł
(dochód, w tym 6-miesięczna odprawa).

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok prodŃcji): nie dotycry

x.

Zobowiązania Pieniężne o rvartości powyżej 10 000 złoĘch,w tym zaciągnięte,kredyty i pożyczJ<t oraz
waruŃi, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związku , jiur^ wydarieńeffi, w jakiej
wysoko ści) poĘ czka: nie dotyczy



Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego tltułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłam (nabył mój małżonek, z vrryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich-związków,
komunalnej osoby prawnej lń związklmetropolitalnego następujące mienie, które pódlegało zbyciu w
drodze przetatgtl - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Dzińka budowlana (z budynkiem gospodarczym), nabyta w dniu 9 pńdziemika2017 r. w II przetargu
ustnym ograniczonym do współwłaścicieli od Gminy Nysa (majątek odrębny).

VI.
ł

l.Prowadzę dzińalność gospodarcząz (naleZy podaó formę prawlą i przedmiot dzińalności):nie

doĘczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzan dzińalnością gospodarczą tub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot dzińalności): nie doĘczy
- osobiścię

- wspólnie ztrctymi osobami

Ztego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.

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

- jestem człoŃiem zaruądu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

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



CZĘSC B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno ści.

Nysa, dnia25lipca 2018 r.

(miejscowośó, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wlwórczej w rolnictwie w zakresie prodŃcji roślinnej i nvierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy radnadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.
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