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ośwIADczENIE MAJĄTKowE
lhig.tz

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawd,ą, starannego i zupełnegowypełnien ia każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubrYki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać"nie dotyczy".
3, osoba składająca oŚwiadczenie,. obowiązana jest 

. określió przynależnośó poszczególnychskładników majątkowYch, dochodów i ,iao*iąłui do majątk";;".;i""go i majątku objętegomałżęńską wspólno ścią maj ątkową.
4, oświadczęnie majątkowe d,o,tyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświad czenie maj.ątkowe. obej muj e równiez wieizyteinosci pienięzne.6' W częŚci A oŚwiadcrenia iu*irt _ą informa".i" .iurvrr", w części B zaś informacje niejawnedoĘczące adresu zamieszkania składają""go oswiadcze nie oraz..ri"i."u po łożęnianieruchomości.

decyzje administracyjne * i-i"ni,, wOlial
osoby wydającej

(miejscowośó) (data)

CZĘŚC A
Ja,niżej podpisany(a), ........,......................Judyta Sabina Smoleń (Kwiecień).....

(imiona i nazwisko oraz nazwisko roóowe)

" " " "OŚrodek Pomocy Społecznej w Nysie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
..,.Kierownik D ziafu Ś wiadczeń Rodzinnych i Alimentacyj nych

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

o_:"'::::::::T:1_'!]::!i]T',"'tu:ry z dnia2l.sierpnia l997r. o ograniczeniu prowa dzęnia dzińalności
i::"1*T:,":1.rJ,j:":::rJ.ł:'*1:11*:J_: 

p:bl.*,"t ę, i.';r96i;.'Ńffi;,;::;1il",:"'#f::ł
łustawy oświadczam, że posiadam

stanowiącemój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne

- środki pienięzne zgromadzone

syndyka masy upadłości na

w walucie polskiej: 9.838,68

pokrycie kosztów wyrajmu

zł w tym: 9.000,00 zł

mieszkania, 838,68

- środki otrzymane od

zł środki własne

^
(ł

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy



- papiery wańościowe: nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchni: ...nie dotyczy..... .. ffi2, o wartości: ..,. tytuł prawny:

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

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

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

4. Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:

o wartości:

tytuł prawny:

kwotę:



ilI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -na|eży podać ticzbę i emitenta udziŃów:

ldziaĘ te stanowią pakiet większy niż I\Yo udziałów w spółce:

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

Iv.

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

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

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

v.

NabYłem(am) (nabył mój mŃżonek, z vlyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 
-ru*o.ŹąJu 

terytorialnego, ich
zvviązków, komunalnej osoby prawnej lub rwiązku mehopolitalnego następujące mienie, które pidlegało
zbyciu w drodze ptzetargu-należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..............oie doĘczy.........

1. Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą2 (naleZy podać fo.-ę prawną i przedmiot działalności): .......nie dotyczy...

- osobiście

-wspólnie z innymi osobami

VI.

U/

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



2. Zanądzam dzińalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleĘ podaó for-ę prawną i przedmiot działalności): .............. .nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

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

vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2. W spółdzielniach: .........nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .............

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ..... ......nie doĘczy..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytułu ośiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vnl.
Inne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Zatrudnienie w OŚrodku Pomocy Społecznej w Nysie dochód za2017 r.35.209,79 zł, fundusz socjalny w
2017r.420,00zł,dochódzaokresod01.01.20l8r.do06.03.2018 r.7.796,37zł(razemz,,ttzynastą''pensją)



Ix.

składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych
męchanicznychnależy podaó markę, model i rok produkcji): nie doĘózy

(w przypadku pojazdów

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku
wysokości): upadłość konsumencka

zaciągnięte kredyty i pożyczki
z jakim zdarzeniem, w jakiej

a

,



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
po danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi kar a p o zbawienia wolno ś c i.

..............Nysa, 23.03.2018 r
(miejscowość, data) (podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotycry działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcĄ, w formie
_ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spóidzielni mieszkaniowych.


