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MAJĄTKOWE

Nysa, 09.09.2018r.

Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.Jeżęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisaó ,,nie doĘczy''.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań d,o majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5, Ośw i adczen i e maj ątkowe obej muj e równ i ez wierzytelności pien iężne,
6.W częŚci A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamięszkania składającego oświadczenię orazmiejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ewelina Ewa Konstanty rodowe Bogdał
Ja. nizej podpisany(a).

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta l

(inliona i nazlvisko oraz nazrvisko rodolve)

Nysie26.09.197 5r.
urodzony(a) . .. ...... w

Urząd Miejski w Nysie, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

(m i e.j s ce zatrudn ien i ą stanowisko lub funkcj a)

Po Zaloznaniu się z przeptsami ustawy z dnia 27 sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.IJ. z2006r. Nr 216, poz. 1584, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ. z2016r.poz.446, ze zm.)
zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzącę w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 72 745,42 złlokatabankowa, I 211,93 zł rachunek

osobisty, współwłasność małżeńska

- środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warlościowe: nie dotyczy
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II. nie dotyczy
1. Dom o powierzchni: ......... ..m2 o wartości: ... tytuł prawny:

60,30 m2 170 000,00 zł,

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości: ................. tytuł prawny:

3.Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa:

;;;;;.u -
majątek odrębny

powierzchnia:

o wartości:

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

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

4. Inne nieruchomości: garaż

15,81m2
powierzchnia:

10 000,00 zł
o wartości:

współwłasność małźęńska
ty.tuł prawny:

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałow w spółce:

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

IV.
Posiadanr akc.je w społkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I\Yo akcji w spółce:

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

V.
NabYłem(am) (nabył mój małZonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek ,u-o.Żądu tery.torialnego, ich
zwtązkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następującó mienie] które
Podlegało zbyciu w drodze ptzetatgu - należy podaó opis mieńia i datę nabycia, oa tbgo,
nieruchomoŚci gruntowe przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną o powierzchnl: qqs m2, 1188 m2,
nabYte I0,12.20I3r. od Skarbu Pństwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie,
O ddział Regionalny we Wrocławiu (współwłasność małzeńska).

VI. ^ nie dotyczy
1. Prowadzę działalność gospodarcząz (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..............:.
- osobiście

wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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2. Zarządzam działalnością gospodarcząIubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot dzia]alności): nie doĘczy
- osobiście

- wspólnie z innirmi osobami

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

vII.
1,W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

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

2. W społdzielniach: nie dotyczy
- jestem człoŃiem zaruądu (od kiedy):

- jestem człoŃięm rady nadzorczej 3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

3. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VnI.
Inne dochodY osiągane ztyllsłu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzYskiwanYch z każdego tytułu: dochód z zatrudnienia w IJrzędzie Miejskim w Nysie
od 01.01.2018r. do dnia złożenia oświadczenia - 58 98I,82 zł

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazd,ów

mechanicznYch należy podaĆ markę, model i rok produkcji): samochód osobowy marki peugeot 208,

20l2r., wartość 21 000,00 zł, współwłasnośó małZeńska

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyźej 10 000 złotych, w tym zaciągniętekredyty ipożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenióffi, w jakiej
wysokości): nie dotyczy
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Por,r-l,zsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie ar1.233 § 1 Kodeksu karnego zapodanie nieprawdy iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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I N ier,vłaściwe skreś lic_
r Nie dotYczY działalnoŚci wYtwórczej wrolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izwierzęcej w formie izakresiegospodarstwa rodzirrnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółclzielni mieszkaniowych.


