
NYSY
ośwnoCzENIE MAJĄTKowE

jąeej

Nysao 21 listopada 2017 roku
(miejscowośó) (dnia)

Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zptawdą, starannęgo i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2.Jężęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisaó ,,nie dotyczyo'.

3.Osoba składająca oświadczęnię obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

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

majątkową.

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

5 . O świadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzyte lno ści p ieniężne.

6.W części A oświadczęniaza,warte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamięszkania składającego oświadczęnie orazmiejsca położenia nieruchomości.

J a, nizej podpisany(a),

urodzony(a) 01 kwietnia 1977 roku w Nysie

Urząd Miejski w Nysie - sekretarz miasta

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7 000 z|

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: 500 euro

- papiery wartościowę: nie dofyczy

(wspólność małzeńska)

(wspólność maŁeńska)

CZĘSC A

Elwira Anna Śnmat (Czeczi|)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997t. o ograniczeniu prowadzęnia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz. 1584 ze

zm.) oruz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r,poz.446 ze zm.)

zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małZeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:
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)rząd Miejski w l)4pie
łl!. Kotejow" rsr
48-300 Nyśa,/



il.
1. Dom o powierzchni: nie dotycry

2. Mięszkanie o powierzchni:

a) 94,38 m2 o wartości: 300 tys. zł tytuł prawny: własność (wspólność małzeńska)

b) 48,22 m2 o wartości: 120 Ęs. zł tytuł prawny: wlasność (wspólność maŁeńska)

3.Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

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

4. Inne nięruchomości: nie doĘczy

III.

Posiadam udziŃy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż I0oń udziaŁów w spółce; nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotycry

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce: nie dotyczy

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

V.'3

Nabyłem(am) (nabył moj małZonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodzę przetargv - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doĘcry

vI.

1.Prowadzę działalność gospodarcząz (należy podać formę pramą i przedmiot działalności):

nie do§cry

- osobiście: nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

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

2. Zarządzarrl działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikięm takiej

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

- osobiścię: nie doĘcry

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry
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vII.

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

- jestem człoŃięm zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : nie dotyczy

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

2. W spółdzielniach: nie dotycry

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy): nie dotycry

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotycry

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

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

3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotycry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

- jestem człoŃięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie do§czy

vilI.

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

kwot uzyskiwanych z każdego tltułu:

73 325,02 zł (umowa o pracę - UM w Nysie) - za okres od 01.01.2017 r. do 02. 11,.2017 r,

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

męchanicznych nalezy podać markę, modęl i rok produkcji):

Ford Focus C-MAX 2005 rok (wspólność maŁeńska)
Opel Insignia 2008 rok (wspólność maŁeńska)

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej

wysokości):

l54 567,62 zł - okres kredytowania - 358 m-cy (pozostało do zaplatyz 122 974,56 zł,)

PKO BP _ kredyt mieszkaniowy własny kąt hipoteczny (wspólność maŁeńska)

83 000,00 zł - okres kredytowania - 238 m-cy (pozostało do zapłaĘz 82759,62 z\)

PKO BP - pakiet-własny kąt hipoteczny w zł (wspólność małżeńska)



Polrrzsze ośr.riadczenie składam świadorny(a), iż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ĘY,,

r Niewłaściwe skreślić.
r Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakesie
gospodarstwa rodzinnego.
3 N ie dotyczy rad nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych.

fi J". Jł,n
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