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*vań*i decyzje ud-ioi,t,ucyjne w imieniu wójta 1

Nysa

(miejscowość)

Uwaga: ,^^+ A^ -nnAnana , ntc*^I(7A śtarannego i zupełnego wYPełnlenla
l.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprav,łdą, starannego i zupełnego wypeh'

kżdej zrubryk.
2.Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniąnaleĘ wPisaó ''nie 

dotYcs"

3.osoba składająca oświadczenie obowiązana 3est otreste PrzYnaleŻnoŚÓ PoszczegÓĘch składników

majątkowych, dochodów i zobowiązń d; ma.ląttu odrębnego'i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością

majątkową.

4.oświadczenie majątkowe dotyizy majątku w kraju izagranic.ą,

5"oświadczeniemajątkoweobejmujerównieżwierzytelnościpieniężne.
6.w części A oświadcz enia za.wartęsą informacje jawne, w c"ęści B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkaniaskładającegooświadczenięotazmiejscapołożenianieruchomości.

czĘŚc A
Maria Czepil, rod, Szeremeta

la,ńzejpodpisany(a), ""iffi;;i;,#;i;;;;;#;;;;il;;;"",

urodzony(a) 12 pńdziemlka 1956 r, w Słońsku

(miejsce zatrudnienią stanowi§ko lub fuŃcja)

pozapozEaniusięzprzepisamiustawyzdniallsierpnial997t.oograniczeniuprowadzeria
działalności gospodarc zej przez osoby pełłące fuŃcje Publiczne (Dz. U. z2006t'Nr 216' Poz' 1584' ze

zm.) orazustawy z dńa8 marca 1990r. o samorządzie gminnYm (Dz. U. z 20t6r. Poz. 446' ze zm')

zgodnie z art. Z4htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

:,#ffili,jjrł#Tg,o^udroHe w walucie polskiej: 60 000 zł, (współwłasnośó małżeńska), wkład w KZP -

15 699 ń
Polisa,,Perspektywa" - ok, 10 000 zł,
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- środki pienięzne zgromadzonę w walucie obcej: 500 euro (małZeńska wspólność majątkowa)

- pepiery wartościowe: nie dotycry .

na kwotę

II.
1. Dom o powierzchni: 90 m2o wartości:270 000 ńry.ń prawly: własność (darowizna, majątek

odrębny).

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry m2, o wartości: ..................tyttlł prawny:

3.Gospodarstwo rolnę: nie doĘczy

rodzaj góspodarstwa: ........]....

rodzaj zabudowy:

Ęńuł prawny: ..............

Ztego tyhńu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym ptzychód i dochód w wysokości: ............

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: - 852 a-działkabudowlana o wartości 50 000 zł

§rtuł prawny: własność (majątek odrębny)

IIL
Posiadam udzińy w spółkach handlowych-należy podaó licńę i emitenta udziałów: nie dotycry

udzińy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce;

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



Iv.

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

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 małżonek, z wyłączeniem mienia ptzynależmego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub zwiryku metropolitalnego następujące mienie, klóre
podlegało zbyciu w drodze ptzetugll-naleĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Dzińka budowlana (z budynkiem gospodarczym), nabyta w dniu 9 pńdzierńka2017 r. w II przetargu
ustnym ograniczonym do współwłaścicieli od Gminy Nysa (majątek odrębny).

vI.

1.Prowadzę dzińalnośćgornoi*." ą2 lnateZypodać formę prawną i przedmiot działalności):nie

doĘcry

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzatn dzińalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dzialalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

vII.

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

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rńy nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ........r......
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Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: nie dotycry

- jestem członkiem zarządu(od kiedy):

- jestem człoŃiem rńy nadzorczej3 (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzącychdziałalność gospodarczą: nie dotycry

- jestem człoŃiem zer:ządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rńy nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VIII.

Inne dochody osiągane z Ęrtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lń zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kńdego tytufu: Urząd Miejski w Nysie z tyt. wynagrodzenia - 96 816,86 ń
(dochód)

Ix.

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

mechanicznych należy podaó markę, model i rok prodŃcji): nie doĘcąy

x.

Zobowięania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągńęte kredyty ipoĘcĄ<t omz
warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w zwipku z jakim wydarzenieffi, w jakiej
wysokości)poĘczka: 20 000 ń Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa GZO - spłata w 10 ratach (remont
łazienki i wymiana drzwi do budynku). Zadhńęnię2 000 ń

czEŚc B f",r
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- jestem ezłoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawię art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lń zńĄeńe prawdy grozikarupozbawienia wolności.

Nysa, dnia26 kwietnia 2018 r.

(miejscowośó, data)

l Niewłaściwe slaeślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izvłierzęcej w formie i zalrresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy radnńzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(10,d0, CakL"""""""" 
6;;iró""|"""


