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Uwaga:
1"osoba składająca ośw,iadczenie obowiąza*a .jest do zgodnego z prawdą, starannego i zuPełnego

wypełrrienia kazdej z rubryk.

2 3eżęli poszczególne rrrbryki nie znajdują w korrkretnyłn przypadkrł zastosowania, na7eży wPisaĆ ,,nie

dotyczy".
3,osoba składaiąca oślą,iadczenie obowiązana"jest określić przynalezność poszczególnych składników

majątkowyelr, docłrodtlw i zobowiązań clo majątku odrębnego i majątk* objętego małźeńską

lvspóinością majątkową"

4.Oświadczenie ma|ątkorve łlotyezy mająiku w kraju i za granicą.

5 
" 
Cświad czen ie maj ątkolve obe"j muj e równ iez wierzlĄe lrlośc i pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są irłf,omacje jawne, rv części E zaŚ informacje niejawne

elcltycząee adręsu zamięszkania składa.!ąc*go oświadczęnie oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.

Ja iłiźe"i podpisany(ai,

CZĘŚC A

Max,itłsz Arlg.ad§usz Fańczyszyn
(imiona i nizrviskc oraz nazwisko rodolve)

mrcdz*my{*ł} 9 xmaja 19?5 r,oku ęv Frudrliku, z*trudxłi*{ly w Ośnodku Fornocy SPołecznej w

Nyslie. na staxrłrwisf;łu * k§entłęvłt!§< Maiałnt Świadcneń &.rłdzinmyc&r i A§imenfacYjnYeh

(m ieisoe zatrudn ienia. stalrorvisko lub funkcj a)

p0 zapozfianiu się z prz*pisai,ni ustaw1, z dnia 21 sierpnia l997r. o cgraniczeniu prowadzenia

działalriości gospodarcze.j przez osob3, pełniąee ftnrkcje publiczrre (l}z" U. z 2006r. Nr 216, Poz. l584

ze zm.) olaz u§taą,},z dnia E marca 1990r, o samorządzie gminnym {Dz. U, z,2al6r. paz.446 z* zm.)

zgocinie z, an.24b [e.i ustalv_v oświa_dczarłr, ze płłsiadnxłł wcfuodaą** w s}ąład g*a&źeńs§łiej wspólnoŚei

rn aj ątk*wej ł*b-sł*łłeł*rĘ§q!_łłój-łłąiąt8k=€dfęhry

I. Zasoby pieniężne

- środki pierrięzne zgromadzone w walucie polskiej:

107.600,6l zl (małżeńska wspólność majątkowa)

-§



- środki pienięzne zgtamadzanę w waiucię r:bee^j: nie d*tycay

- papiery waftośeir:we: łłie rlo{yczy

ru"

.na kwotę xxie do$cz"v

1. Dom o powierzclmi: żai,62 m2 w tym garażż3^9} m2 o waltośei; 4{}S.t}8* u& wraz z dzialką

0,0993 ha tytuł prawny: wł*smość

2. Mieszkanie o powierzchni: łpfr* dotyeey m2, o wartości: mie dotyczy

tytuł prawri3l: raie dc{__v*zy

3. Gospodarstwo rolne: mie dotycz.v

rodzaj gospodarstwa: r,łi* doĘe zy . ,. .

powierzchnia: ni* doty*z"t,.

o wańości: nie r}*tycuy

rcdzaj zabudowy: nie *loĘ,czy

t$uł prarvrly: rnie eiot_vezy "...,.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w łoku ubiegłyrn prz3rchłie! i rlochorl rv wysckoŚci: rłie dotYcaY

4. Inne nięruchomości: Budynete gospodał"ary

Fowięrzehn ia: 25,&* weŻ

o wafiości: tr5"08fi zł

tytuł prawny: wBasność

t$N"../N[t'



YYT

posiadam r,rdziały w spółkaeh fu6p§|6r.vy*lr - nalezy pcdać liczbę i emitęnta udziałów: nie dotyczY

udziały te stanowią pakiet większy lliż fiqń udziałow w spółce: mie doqyeay

Z te go tltriłłl osiągnąłem(ęłam) w roku uŁliegłyrn łJoci"lód rv wysokoŚci: ni* r§tĘcrl ... ,

{V.

posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy padać liezbę i ęmitenta akcji: mie dotYczY

aŁcje te stanowią pakiet większy niż lCIa/a akcji w spółce: mie dotyczy

Z tegł Ętł;łu asiągnąłe:n(ęłam) w rr:kil ubiegłyn: dcchód w wysokości: nie dofyczy . ". .

v"

}Jabyłern{am) {nabył rcój małzonek, z wyłączęnięm mięnia przvnaieznego do jego majątku

odrębrrego) octr Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

tery.torialn*go, ich związków, konłunalne,j osoby prawnej trub związku metropolitalnego

rrastępujące nii*nie, kt*re podlegało zŁlyciLr rv drodze przetargti - łra|ezy podać opis mienia i datę

rlabycia, od kogo: nie dotyery

vi.

l.Frowaclzę działalność gospodarczą 2 
{rialeĄ, podać formę prawną i przedrniot działalnoŚci):

nńt dotycz,v

osobiśe ie ni* iiotyazy

wspólnie z innymi csobami nie rlotycry

Z tego,ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w rok* ubiegłyił przychód i dochód w wysokoŚci: nie doĘczY

fl"Ń*{".l-



2. Zarządzam działalnością gospołlarezą ił_rb jestem przerlstawic elem, pełnomocnikiem talłie,i

działalności QlaleĘ podać formę prawną i pnzedmiot działa\ności): nie dot_vcry

- osobiście nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobal*i nie e}*S*zy

Z tagł tytułu osiągnąłełn(ęłam) lv roku r"lbie głyrn eloclród rv w3,sokoŚci: mfie *i*{YeuY ^ ^ " "

v{{"

l. W spółkach hanrllolvych (nazrva, siędziba spółki): rłie rlotyery

- jestem członkiem zarządu {od }tiedy): nłi* łloĘczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kied3,): nłie e}ot,l,czy

- jestem członkiem korłisji relvizyjnej (od kiełtry}: nie q{*{vezv

ZtegotlĄłiłu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegĘ,in dcłehód w wysokoŚci: rłia r§*tYczY

2. W społdzięlniach: nie dotycz,y

-.iestem członkiem zarzątJu iclrJ kiedy): xł§e rto{y*zy

-_!estem członkięm nacly nadzor*z*j3 (oc,lkiee,iy): nie r}o*ycz3,

- jestern członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyeuy

Z tega ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym docłród rv wysokoŚci: nie rłotYcuY . , . .

3. w firndacjach prolvadzących łizinłalno",ić gospodarczą: nie riofyezy

- jestem członkiem z,arządu (od kiedy): mie dotyezy

- jestem członkięm lady nadzorcze_i (cłc{ t<.iedy): mie deltyezy

- jestem członkiem kcmis_ii newizyjnej (od kiedy): mie dotycr,y

Z tega ĘĄułu csiągnąłem{ęłam): rv roku ubiegłiłł doehółl lą, rvysckcŚci: nie c*łłtYezY ,." ..,

Vff["

trnnę doehody osiągane z tytułu zatnurlnięnia łlrb innej elziałalności zał"oŁlkowej 1ub zajęĆ" z Podaniem

kwot uzyskirvanyeh z kazcległ:l §,,tułu:

wynagrodzenie z Ętułu zatrudnienia w Ośrodkrr Ponrocy Społecznej w Nysie za okres od

01.01.2017r. do 31.10.2017r. w kwocie: 32.630,33 zł + fundusz socjalny w kwocie: 420,00 zl:

razem 33.050,33 zł



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch (w przypadku Pojazdów

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

- Samochód osobowy Renault Modus 1.2Tce rok produkcji 2008

- Samochód osobowy Volkswagen Passat 1.8 rok produkcji 2001

_ Samochód osobowy Renault Megane 1.4 rok produkcji 1998 (współwłaŚciciel Franciszek

Pańczyszyn)

X"

Zcbowiazania pierrięzne o wartości powyżej 10 000 złotycill, w tym zaciągnięte knedYy iPoryczki

oraz warunki, na jakich zostały udzięionę (wobee kogo, w zr,viązku z jakin wydarzeniem, w jakiej

wy,sokości):

nrie doĘezy

,ł,forytr



Powyzsze oświadczenię składam świadoin,v(a'}, iż na podstarł,ie aft" 2,ą3 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prarvely grozi kara pozbawienia wo|ności.

Ny,o oW, L§,Ą1,7ffiv "

(miejscowośó, data)

NńĄ. ft"Ęxr,

l Niewłaściweskreślić"
2 Nie datyczy działalnośei wytwórcze.j w rolnistwię w zakręsię produkcji rośiinnej i zwięrzęcej w formię i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nię datyczy rad nadzaręzyeh spółdzielni nrieszkaniowych.


