
BURMIl

ł{ałdłł*

YSY,
OSWIADCZE|{IE MAJĄTKOWE

łjIłń

tąłiqn"io //.| .q, -?216,.'oó0517364
Urząa-Miejski wĄsi,
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wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

Nysa, dnia 1 1.01.2016r.

Uwaga:
i.Osoba skłaciająca ośr,ł,iadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą stalannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk,
2.Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać..nie dot.vcz)z".

3.0soba składa.jąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośc poszczególnych składników
rna.jątkowych, dochodów i zobowia;zań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.

zi.oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5 . Oświadczeni e rnaj ątkowe obe.j muj e równiez wierzFelnośc i p ieni ężne.
6.W części A oświadczenla zawarte są informacje jawne, w części B zaś infornracje niejawne dofyczące adresu

zamieszkania składa.jącego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Eweiina Ewa Konstanty rodowe Bogdał

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

Nysie

Urząd Miejski w Nysie, naczelnik Wydziału Administracyjnego

(miejsce zatrudnienią stanorł,isko lub funkcja)

pa zapoznaniu się z ptzepsarni ustawy z dnta 2I sierpnia tr997r. o ograniczeniu prowadzenta
cziałaincści gospodarczeJ pTzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2Oa6r, Nr 216, poz.1584 ze
zm.) otaz ustawy z dnla 8 rnarca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. L. z2013t.poz.594 ze zm.
zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczaw, że po§iadanj wchodzące w si<ład xnaŁeńskiej wspólłrości
rnająttr<owej łub stanowiącej rnój majątek odrębrry:

tr. Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgramadzone w waiucie polskiej:

50 036,41 zł-lokatabaŃowa współwłasnośó

na kwotę:

nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy



11. nie dotyczy
1. Dom o powierzchni: ......... ..rr,,.'o wartości: ...t},tuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchnt: 60,30 m2, o wartości: 160 000,00 zł, tyttrł prawny: własność

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzajgospodarstwa: .......... powierzchnia:

rcdzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i dochod w wysokoŚci: ............

4. Inne nieruchomości,. garaż
15,81 rn2

powierzchnia:
].0 000,00 zł

współwłasność
+.,+-.] *----,_-,.

TTT
1t1.

Posiadam ldzińy w społkach handlowych - należy podać iiczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udztŃy te stanowiąpakiet większy niz l0oń udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym ciochód w wysokości:

nV. nie dotyczy

Fosiadarn akcje w spółkach handlowyoh - należy podać liczbę i emitenta akcji: ..,.....

akcje te stanowiąpakiet większy ntż 1aoń akcjl w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłynr doohoci w wysokości: ............

v.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem rnienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytorialnego, ich
zwiąków luc od kornunalnej osoby prawnej następr.ljące mienie, które podlegńa zbyciu w drodze
przetarg§ - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nierucho*ości giuntowe ptzeznaczone pob ,abudowę jedńorodzinnąo powierzchni: 998 m', 1188 m2,

nabyte Ł0.12.2a8r. od Skarbu Faństwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowel z siedzibąw Warszawie,
C ddział R_egionalny we Wro cławiu (wsp ółwłasno ś ć).



Vt.
nie dotyczy

1. Frowadzę działalnośc gospodarcz{ (na\eZy podać formę prawnąi przedrrriot działainości):..................

- osobiścię

- wspólnie z 1nnvfit]. osobamr

Ztego tytułu osiągrrąłenr(ęłam) w,;oku ubiegłyrn przychód i dochóC w,wysokości: ............

2. Zarządzar.n działalnością gospodarczą 1ub jestern przedstawicieiem, pełnomocnikiem takiej

działalności (natrezy podaó formę prawnąi przedrniot Cziałalności): nie dotyczy

- osobiście

wspóinie z irrnyrni osobami

Zteg<ł §,tułrł osiągnąłemięłanl) .r,ł-rokr.l ubiegĄlrn dcchoC w wysokości:

\/ iT

i.W spółkaoh handiowycb,(nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jesten człc,,r,kietn racy l,adzaiczej (od iliećy):

- jestem członkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy) : ,....,...,.....

Zego tl.tułu osiągnąłera(ęłarn) rł, roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ............

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-.jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nad,zorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztega tfułu osiągnąłenr(ęłarn) w roku ubiegłyn dochod w wysokości: ....,........

3, \Ą/ lrrndacjach prowadzących działa]nośc gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem konlisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn): w roku ubiegłyrrr dochóci w wysokości:

VilI.

inne dochociy osiągane z tltułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej iub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanycłr z każdego tl.tułu:

zatrudnienie - dochód do 11 .01 .2016r. 1565,30 zł

J;



x.

Składniki mienia ruchornego o wartości powyźej 10000 zŁoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy marki Ford Fiesta 2008r., współwłasność

X.

Zobowiaparia pienięzrre o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciryńęte kredyty i pożyczJ<t oraz
warunki, na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w nł1ęku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wYsokoŚci)' 

*e dotyczy

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi karu pozbawienia wolno ści.

Nysą 11.01.2016r.

(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyezy działalności wytwórczej w roinictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w forrnie i zakresie
ospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych


