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Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zpra,wdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż,Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ..nie dołczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przyna|eżnośó poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĄu i za gtanicą,
5, Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczęnię orazmiejsca położenia nieruchomości,

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Cymbalista zd. Prościak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 26.11.1964r. w Nysie

Urząd Miejski w Nysie

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z ptzepisatni ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.|J. Nr 106, poz. 679 zpoźn. zm.)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z 200tr. Nr I42, poz. l59t
zpóŹn.zm.), zgodnie zart.ZLhtej ustawy oświadczamrże posiadam wchodzące w sklad małzeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 38 000 zł współwłasność małżeńska

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe:

akcje ING BSK - 60 na kwotę 9 684 zł współwłasność małżeńska

akcje spółki TAURON POLSKA ENERGIA SA - 2263 na kwotę 6449,55 ń (maptek odrębny-



r,

il.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2 o wartości: .......... tytuł prawny: ................

2. Mieszkanie o powierzchni: 55,77m2,o wartości: 140 OOOiltfiJł prawny: wspóhrłasność małżęńska

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: ............

o wartości:

rodzaj zabudowy:

§,tuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

1. mieszkan ie 36.32m2 wartośó 100 000t*fółwłasność małżeńska)

2.mieszkanie 43,18 m2 wartośó l20 0O0'r-tarowizna z prawemdozywotniego użytkowania(majątek

odrębny)

3 .działkabudowlana 1 03 3 m2 wartość 65 00d[\,Kpółwłasnośó małżeńska)

4.garaż| 5, 8 1 m2 wartość 1 0 00Ot\#półwłasność małzeńska)

m.
Posiadam udziały w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitęnta udziałów: nie dotyczy

udzińy te stanowią pakiet większy niż IlYo udziałów w spółce:

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

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta akcji: 1. ING BSK - 60 akcji
2. akcje społki TAURON POLSKA ENERGIA SA - ż263

akcje te stanowią pakiet większy niż I0%o akcji w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: TAURON POLSKA ENERGIA

SA - nie wypłacano dywidendy; ING BSK - dywidenda 258 zŁ brutto (współwłasnośó małżeńska)

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich zvłiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podle gńo ńyciuw drodze

przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: dzińka budowlana 1033 m2

(współwłasnośó małżeńska) nabya od Gminy Nysa 05.07.ż0O7r. (ujęta powyżej w pkt. 4.4 )
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VI.

l.Prowadzę działalność gospodarcz{ @aleZy podać formę prawrą i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nię dotyczy

2. Zaruądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie do§czy

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

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

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy
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VIII

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kużdego tytułu:

z tltułu zatrudnieni a 69 545,2lzł

z tyn:łu wynaj mu mieszkania (współwłas no ść małżęńska) 6 000 zł

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależy podaó markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy RENAULT MEGANE rok produkcji}}l3 (współwłasność małżeńska)

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w związkll z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

nie dotyczy

W



Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi kar a po zbawieni a wo lno śc i.

|iI v..lę...,oLx*.,. /.{...i:,.ł C.,' l o
| 1miejscowośc, data)

,a^1,1
Ęz,^0 0 u jk_,
",l,".........,.,....t (podpis)

l Niewłaściwe skreśtić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniorvych
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