
toląlł u{a Jv,eq. JłałE,.

Z ĘYSY
O§\ryIADCZENIE MAJĄTK{}WE

Kalbiąra

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaI

" ""tm§$§Sa*"" dnia 26,04,?{}1sr"

Uw*ga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązarra jest do zgodnego z prawdą, starannego i złrpełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
Z.Jężęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowatią nale§ wpisać,pie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśłić prrynależność poszczegóInych składników

mają&owych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maĘeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczęnie majątkowe dotyczy mają&u w kraju i za głanicą,
5, Gśw iadczeni e maj ątkowe obejmuj ę rów*iez wierrytelnośc i pieniężne.
6.'W części A oświadczenia zawartę są infonnacje jawne, w części B zaś informaeje niejawne doĘczące adręsu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomtrści.

CZĘŚi] A

Ja, nizej podpisany(a), ,Słałvomir Stanisław Pirvowarczyk.
iinliona i tliu\\,i§k!) orirz nazwisktl rodrlr\.e)

uradzony(a)

Utząd il{iejski lv N.vsie, Naczelnik Wydziału Planłrwania Przestrzennegs"
1 miclscc zal rudnietria, slano.uvisko } ub 1lrikc.jł)

po zapoananiu się z przepisami ustawy z Ónia 21 sierpnia ł997r. o ograniczada prowadzenia
działalności gospodarczłj przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 2i6, paz. l5&4, ze
zm.) oraz u§tawy z dnta 8 marca 1990r. o samarządeie gnrinnym (Dz. U, z 20|6r. poż. 446, ze złn.},
zgodni€ z art.24h tej ustawy u{wiadczarn, że posiad*m wehodące pr skłed małźcńskiej wrpólności
majątkawej :

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

77.$aOń.

- środki pieniężne zgromadzone rą, walucie obcej:

- papiery wartoŚciowe;

osoŁł_v



§.
l. Dom o powierzchni: nie dofyezy.......".m2 o wartosei: ...tytuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ....... 65m2.... ffi2, o wmtości: .-SO.BBOzł. Ęćuł prawny: współwłasność

małżeńsk*

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstr,va: nie rlofyeą".,... połvierzclrnia:

o rą.arti;ści:

rcdzaj zabtdowy:

Ztega t}tufu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym ps,aychod i dochód w wys*kośei: .....".",.,....

4. Inne nięruchomości:

powierzchnia: garaż - l8,5m2

o rvartośei: 4.000zł..,.."....,

Iil.

tytuł prawtr1, : łvspóhvłasność młłzeńska.

Płrsiadam udziały rv spółkach handlowych - naież1,, prłdać liczbę i enritenta udziałórł,: nie daĘezy......

udziały łe stanor.vią pakiet rviększy. niż I$ań rrdziałólv rv spółce:

Z tego t3tułu osiągnąłem{ęłarn} rv roku ubiegłl,m d*chód w wl.sclkości:

ru.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-nńeżry padŃ liczbę i emitęnta akcji: nie dotycry

akcje te stanowią pakiet większy ńż la% akcji w spółce:

Z tega §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......."",".

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia ptzlnaleznego do jega majątku odrębnego}
ad Skarbu Państwa, innej panstwolrej osoby prawnej, jednostek terytorialnego, ich
związkóą komunalnej osoby prawnej lub nłłiązku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu * nałeĘ podać opis mienia i datę rnbycia, od kogo: nie doĘczy.
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VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcząŻ (nalezy podać fomrę prawną i pzedmiot działalności): nie dłtycry

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztegł t}ąrłu *siągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym preychód i d*chód w wysokoś;i:

2. Zatądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicięlęlą pdnomocnikism takiej

działalności {naleĘ psdać forrnę prswną i przedmiot działalności): nie dotycąy.....

- wspólnie z innymi osobami

Zźegł tytułu osiągnąłem{ęłarn} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

WI.

1.S/ spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotycry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkięm rady nadzorczej (od kiećy):

- jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy} : .......-....,..

Ztego §tufu osiągnąłem{ęłam) w roku ubieg§m dochód rł, wTsokości:

2. W spółdzielniach: nie doĘvtzy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem ratly nadzorczej3 {od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):

Ztego tyrufu osiągnąłem(ęłam.} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotycz,y

- jestem członkiem zaruądu(od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człankiem komisji rewizryjnej (od kiedy):

Z tego tytułtl osiągnąłer,n{ęłarn}: w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

u



u[I.

lnne dochody osiągane z r:fińa zatrudnienia lub inaej działal§ości zarobkowej lub zajęć, z podaniern

kwot uzyskiwanych z każdego ĘĄufu:

wynagrodzenie z tytulu złtrudnicni* w Urzędzie Miejskim w lYysie -17"6W32ń

IX.

§kładrriki mienia ruchomego o wartości powyeej 1000S złotych {w przypadku pojazdów

mechanicmych naleĄ podać markę, model i rok produkdi):

sgmach{ńd c*obcwy Opel Astra - 2hL4r.{współwłasność nałźefuka} ."...........

X.

Zabawiązania pieniężrre o wartości powyżej lt] 00S zloĘch, w tyrn zaeiągnięte kreĄ§- i pożycr}<t oruz
warunki, na jakich zCI§tały udzielone (wobec kogo, w zwiąeku z jakim §ł,darzenieffi, w jakiej
wysokości):
Bank BP}I - kredyt hipoteczny aa zakup i remont micszk*nia - §S.t}t}Ozt

Do splaty pozostało: 28.355,09zt ....... ".......,

ń"ł



PonYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(1), izna podstawie.art..233 § l Kodeksu kartego zapodanie nieprawdy lub zatąjeni* pru*d} grozi kara pozbawieaia wolności.

...... Nysa,. d nia 26.04.201 8r......,
(miejscowość, tlata)

l Niewłaściwe skeślić.

" 
ffi,X"*r"rffii*&T 

wYtwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

' Nie dotyczy rad nadzorĆryłh spółdzielni mieszkaniowych.

C/ 
-\.)Ę. ::*. ę.r. r. . . . | :Jryę H y. .%.ł(poĘis) 1

i zrłiereęcej w formie i zakresie


