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po zapoznaniu się z przepisanri ustawy z dnia 27 sierpnia I991r. o ograniczeniu prówadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r, Nr 216, poz.1584 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 lnarca l990r, o samorządzie gminnym (Dz, U. z20|3r. poz.594 ze zm.
zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej :

L Zasoby pienięzne
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

uĄLlnńb 8, e+.ła/6,
0005 1 7364

Jrząd MieJski w ,

uI. KoleJowa 1
48-300 Nysa

-g.nĘ,, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną o+az+sely

Q*k,ę*, 
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Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starallnego izupełnego wypełriierlia

każdej z rubryk.
ż,Jężeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie dołczy",
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników

nrajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
rnajątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĄu i za granicą.
5. Oświadczen i e maj ątkowe obej muje równ iez wierzytel ności pienięźne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe: h l
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4. Inne niertrchomości: ł l L
,.^.,,io,..nh,.ią, t trŁ ó9\ tpolvierzchnia: .,..,,.,...,..,... .W.lŁ .... . ,OP]ln
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ildziały te stanor,vią pakiet większy niż 10oń udziałow w spółce:

Z tego tytr,rłu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

iV {- hi
Posiadam akcje w społkach lranc1lowych - nalezy po<iać liczbę i ernitenta akcji: ...{,"|,.{"...,..,(^P.l.rńĘU\
akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclrod w wysokości: ..,,....,...

Nabyłem(anr) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem rrrienia przynaIeżnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

związków lub od kornunalnej osoby prawnej następujące nrienie, które pQd{egało zbyciu w drodze

prr.iurg., - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......it L.....,.,6Oti"-9łł:,,X 
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1. Dom o powierzchni: .tAg.,..[rtq* ..m2 o wartości: ... tytuł prawny:

{Jl
2. Mieszkanie o powierzci,tt,ti: l! 1 ,.. o12, o waftości: L! ! .P,ł:. tytuł prawny: lTE l/hC § {

3.Gospodarsiwo rolne: i \

rodzaj gospodarst*u, ...!Y,.L. C..I9!,n powierzclrnia: ....,..,,,..
U\

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: .. ... ... . ,, .

Iptriuaurn 
udziały w spółkach harrdlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: h,ł. .,/rtfi5anUl



VI

1,Prowadzę działalność gospodarcz ąŻ (naleZypodać folmę prawną i przedmiot działainości;:..h.*.,,.Łl,Y1
U

- osobiście

- wspólnie z irrirymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłyrrr przyclrod i ctochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, peJngmocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): .....ŁAłL, .*rlP

- wspólnie z innyrrri osobami

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

-jestenl członkierrr rady nadzorczej (od kiedy):

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

Z, tego tytułu osiągnąłern(ęłarrr) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ............

il.^l]l
\lł, Ł ,datur,-ł^rr2. W spółdzielniach: .,..,..\ 

t
-.iestem członkiem zarządu(oct kiedy): l'l .....)....,.,.....

- jestenr członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-.iestern członkiem komisii rewizyjrrej (od kiecly):

Ztego tytułu osiągtrąłen,i(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ,....,....,.,

:l
3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: ,, . . .Ł.lir.. Cłt-.*ł.Ył

{) \
- jestem człorrkienr zarządu (od kiedy):

- jestem człolrkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestenr członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

J
(

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

VlL 
n. t l

i.W społkaclr handlowych (nazwa, siedziba spółki): . . tt^ę .('dclvl. un
-.jestenl członkiem zarządtl (od kiecty): 0 i



VIII.

Inne dochody osiągane z tytrrłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

IX.

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyzej 10000

mechanicznyclr nalezy podać markę, model i rok produkcji):

złotych (w przypadku pojazdów

il) l* lłr,rłlpłrrł tOOf

X

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

?g,\,t\Ó,rł §}9:t{Cjfr
( rn ie.iscorvość, data)

l Niewlaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy tlziałalności wytwórczej w rotnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzin nego
J Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

(podpis)
i


