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UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypehienia

każdej zrubryk.
Jeżeliposzczególne rubryki nie zlajdują w konkretnym prąpadku zastosowania,należy wpisać ,,nie dotyczy''.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okeślić przynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowięań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczęnie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie maj ątkowe obejmuje równięz wierzltelności pienięzne,
W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a), Jolanta Maria Cymbalista
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 02.02.1967r. w Nysie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie - Dyrektor
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 1 13,poz.775 i
Nr i62, poz. 1726, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z2O0ż r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr
2I4,poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.

I59I orazz2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1277 i Nr 214, poz.

1806),zgodniezart.24htejustawyoświadczam,zeposiadami
fisj$ł€łł€jJ,łJb§tax€ĄAliąłe mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: 10 000,00zł.

środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotycry
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kierownika jednostki

31 grudnia 20I5r.
(dnia)

papiery wartościowe: nie dotycry

organizacyjnej gminyo gsgby zarądzające



na kwotę:

il.
1. Dom o powierzchni: nie doĘczy ... ffiż, o wartości: tytuł prawny: ... . ..

2. Mieszkanie o powierzchni: 54196 m2, o wartości: 150 000,00zł. Ęnlł prawny: 1/3 własnośó

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie doĘcry, powierzchnia:

o wartości: .... rodzal zabudowy:

tytuł prawny: ....
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...

4. Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotycry
o wartości:

Ę.fuł prawny: ......
ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzińówz nie dotycry

ldziały te stanowią pakiet większy ńż I0% udziałów w spółce:

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

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotycry

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój mŃżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, klóre
podlegało zbyciu w drodze przetarga - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy
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VI.
1 . Prowadz ę działalnośó gospodar cząt21 7nateZry podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

osobiście
wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzarn działalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście

wspólnie z innymi osobami

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

Vil.
1. W spółkach handlolvych (naz-łła, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem człoŃiem raĘ nadzorczej (od kiedy):.

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzięIniach: nie doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

j estem członkiem rady nadzorczej!3] (od kiedy) :

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . .

3. W fundacjach prowadzących działaInośó gospodarczą: nie doĘczy

j estem człoŃiem zarządu (od kiedy):



jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy):

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

VIII. Inne dochody osiągane ztybńuzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zĄęć,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkłZdego tytułu:
ZSliuzatrudńęniawOśrodkuPomocySpołecznejwNysie- 75 I55,77zł+420,00-Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
ZĘniluudziału w Gminnej Komisji Rozwi7ywania Problemów Alkoholowych w Nysie -
672,00ń.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ńoĘch(w przypadku pojazdów

mechanicznychnaleĘ podać markę, model i rok produkcji):

Seat Ibiza - rok prod. -ż01l

X. Zobowiązariapienięzne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w nviryku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokości): nie doĘczy
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.



Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i rwietzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

,bł.ł.łJOr. :*ł?.r.i.ł,:ł-t.Lr.i\v. . . . . .
\..\- tt 

.j

(podpis)


