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, o_§ ]VIAD CZENIE MAJĄTKOWE
I:ifi,rs

gmi*y, s}ęarbntiłra gminy, kierow n ika j ed n ostki organiza cyj n ej
y

N.t},fu,u*ouu,,, . . ., ani u.ł3r.l b,.ah.

Uwaga:
0,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranllego izupełrego wypełrrienia

każdej z rubryk.
2,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó..nię dołczy".
3,0soba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślić przynależność poszczególnych składników

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

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczen ie maj ątkowe obej muj e równ ież wierzytelności pien iężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są infonnacje jawne, w części B zaś irrformacje niejawne dotyczące adresu

zanljeszkan ia składającego oświadczerr ie oraz rn iej sca połozerria n ieruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a), h,c,x H.n §'...,,., Ń,i.Ę,sx.,.,.,.
V (imiolla i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzorry(a) .,ł{.,.Qt .,.,i.9.}.ł..,,l... * IU5-;i§

BUB

xo#

hjY$Y
l,Jrząd Miejski w N1l,ffi

rr!.KoleJowa lF /*
48-300 Nysa(/

łvffiępey
gminy,

wyd*jąeej deeyzjeadmłnistraqrine-w imimiu:*ój+a'

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia |997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2Oa6r. Nr 2i6, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2al3r. poz. 594 ze zm,
zgodniezart.Ż4htejustawyoświadczam,żeposiadami
m*iąłłłoł+ei-ł+* sta n ow iącej m ój m aj ą tek o d rę b ny :

I. Zasoby pienięźne

,.,., Ą.l,ię- n.*6 § § f§.... .P§.Iogt vs.....,u.....N. ąŃ l, k.ąxg.*lyntt.

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

fi S\§*!§,,ili,,,

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

,{\i,t.. ..S§.t-tu-t

papiery wartościowe:

mlr. . .$,*e.!..tĄ

l)
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{



iI.

3.Gospodarstwo rolne:

rodza.i gospodarst*u, ...1:,*, eL*Ę;,V*, powierzclrnia: ,...,..,,,.. .i.ti:;..,.;\,:t1*1

rodzaj zabudowy:

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłanr) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: ..........,.

}*9 s§.\\

4, Irrrre nieruclromości:

polvierzchnia: ,..,..,,,.,., .,..l*i.t ..,..9r§\\
o wańości:

III.
Posiadam udziały w spółkach handiowyclr - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: .,Ń,t,..SC.t,trlr1.

udziały te stanowią pakiet większy niż l}ońuclziałow w spółce: t§.t....$C.tę1

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......§},i.§...,S§.tt1

Posiadam akcje w społkacli handlowych - nalezy podać liczbęi emitenta akcji: .....,.....,...§i.§,...*O!ąU1

akcje te stanowią pakiet większy niż lOońakcji w spółce: ..,,.,.......Ń.Ł....SĄą

Ztegoty.tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym doclrod w wysokości: ..,.,.,.,..............,.,,.N'r S*}ą

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

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

związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegŃo zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

\nt $st\

IV.

Ą

2. Mieszkanie o powierzchni: [xt .Ą\m2, o wartości: ...,...,.,..,,.,.. tytuł prawny: .lS-t. .AO,tę1



VI.

1,Prowadzę działalność gospodarcz ą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalnościl:.Ń.{....$C\t"tr

- osobiście

- wspólnie z irurymi osobami

Ztego tytr-lłu osiągnąłem(ęłall) w loku ubiegłyrrr przychod i clochód w wysokości: ,...l\it. .*g§\-1

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać iormę prawną i przedmiot działalności): .,..,....,..,.....,..,.,, j'.**i:.,..,ii;,j.ł,itj+t_.,..

- osobiście

- wspólnie z innyrrri osobami

Ztegotytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ......,......,,.{§g.....9_\,CtxU-t..!,,!:.. !, t. t....,..-. 
§.T

VII.
1ł'i ,,.,,|"1.W społkach harrdlowych (nazwa, siedziba społki): ,..,.,,..,,..,i],',.',.,...l!,.,,.j,J]*ii,.,

-jestenl członkienr zarządtt(od kiecly); : 
i.

- jestenl członkienr rady nadzorczej (od kiedy):

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

Z tego tytułu osiągnąłerrr(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ....,,....... ..,, Ń.1, .*Cl.*Vut
2. W społdzielniach: ......, :..,l\*,t *Ohą1
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestenr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestern członkienr komisji rewizyjrrej (od kiedy):

Z tegotytułu osiągrrąłem(ęłarn) w roku ubiegłyn-r dochod w wysokości: .,,.,,,,,.,..............mi.Q S§tąUtr

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..,........'.:*.:',.,..:}.,.,T.:ąlłt,

- jestem członkienr zarządu(od kiedy): . .,'::, 
*

-jestem członkiem rady rradzorczej (od kiedy):

- jestem członkienr konisji rewizyjnej (ocl kiedy):
_' - !

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....*.ł..,,:,.Ą,"'"iiłl*
,i

Ą



VIII.

Inne doclrody osiągane z tytułu zatrrrdnienia lub irrnej działalności zarobkowej lub zapó, z podaniem

kwot uzyskiwarrych z każdego tytułu :

9. *\}r*.i.x., l§},{\-c'l§Ll\ił.,,...p,...§tn.*,ł.,::(,}... §.§.rs§,..?s.p.$lll § .Nqlil

, ,,,xł .ku,Q.§}, , ,. §,3., ,!. .§,3. ., .t 6...ń, :. .,........,.,

, ,.....?".,.tł,tńx..,.. h.m-o.\...\tł.tl§i.ł..,.*.,..N..s§§sii...o...1\tłę.tł......Ę§\:l
§

?. \lllriu,,...,,....,;.,.,.,.g,....-.,,.|!,.....§.h9Ą.,,§.,..§!iti§..,s..,..§p._c,.!.§S,m}.,...§ę.xks,,lo,...§.l$,i.r.*n.ł.

'.......'')N:iłl3*.?.srłłrrl"d's\*.'...*.....ks9x'r.....'§.§..5.,..a§''.ń....

'?§NJ".:...'.....§.Q.....3.}.&',-,3.ę'....*,

IX.

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

Ńt Sc*trł1

X,

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):

Ą

....,..,bp_.,.,.nF-r).}.tr..,N)....,crł\iril,....}.{,..|.ł,..§.\§,!..,.,qcro-§*§.o,....g.r..3-3.0,.[0..}i.,.,.



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karupozbawienia wolności.

I Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rotnictwie w zal<resie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzin nego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych

i§ą.l§.,...ł3"_Q.b...łc [ 6 { .

$nie.jscdrvośc, data)
\. f§te.."'§""""" 

6"Oplri" 
""""'


