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Urvaga:
1"Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

kazde j z rLtbr_vli.

2,Jezeli poszczególrle rubryki nie zna.idLrją rł,korlkretnyrn przypadku zastosowania, nalezy wpisać ,,nie dotyczy".

]. Osoba składająca ośrviadczenie oborviązatla jest określic przynalezność poszczególnycir składników

majątkor.r,l,ch. dochodów i zobolviązari do rnajątku odrębnego i rnajątku objętego małżeńską wspólnością

nlalatkor,vą"

,1.Ośrviadczenie Inajątkorve dotycz1, nlajątku w kraju i za granicą.

5.0ślviadczenie rnajątkorł,e obejmuje równiez wierzy,telności pienięzne,

6.W części A ośrviadczenia zawafie są infbrlnacje jawne. w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zatl i eszkall i a sltładającego ośw i adczetlie oraz m i ej sca połozen ia n ieruchomośc i.

CZĘSC A

J a, nlZej podpisany( a), PIOTR BO BAK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13 CZERWCA 1975 ROKa w NYSIE, ZATRUDNIONY W URZĘDZIE MIEJSKIM

W NYSIE,IVA STAIYOWISKU ZASTĘPCY BURMISTRZA

mie.jsce zatrudnienią stanowisko lub funkcia)

po zapoznaruu slę z ptzępisami ustawy z dnia 2I sierpnia I997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2006r. Nr 216, poz. 1584,ze

zm) oraz ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, ze zm.)

zgodnię z aft. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

mąjątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- środki piónięzne zgromadzone w walucie polskiej: 5.000 ZŁ - GOTÓWKA (MAŁŻEŃSKA

WSPÓLNŻŚC MAJĄTKDWA),35.58t,23 ZŁ Śnonru rlrruąŻNr IrG STANU NA 3l GRaDNu

U _ KoNTo BANK?WE (MAŁŻEŃSKA WSPÓLN1ŚC MAJĄTKqWA).



- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

NIE POSIADAM

il.
ł, DOm O PO§4erZełEłi: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m2-e'Wafteśei: ,,,,,,,,,-,,,r,r-,r, tytlił Pr&W'fłY: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,-=

2. Mieszkanie o powierzchni:115 m2, o wartości:220 TYŚ. ZŁtytuł prawny: WŁASNOŚCIOWE

(MAŁ ż E Ń S KA WS PÓ ŁNo Ś C MAJĄ T KqWA

3.Gospodarstwo rolne., NIE POSIADAM

rodzej gospodarstwa

4. Inne nieruchomości: NIE POSIADAM

NIE POSIADAM

+_+--1 __--^__-_-_.



ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE POSaDAM

' tego tyfułu osią §e

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: NIE POSIADAM

- tego t}ttsłB osią ie

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączentem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - naIeży podać opis mienia i datę tabycia, od kogo:

I\.II] DOTYCZY __

VL

1.Prowadzę dziŃalnośó gospodarcząz (naleZy podaó formę prawlą i przedmiotdzlałalności): NIE

PRoWADZĘ
- -l-,.!-|



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dzińalności (należy podaó formę prawną i przedmiot dzińalnosci): NIE DOTYCZY

Sei

vII.

1.Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):NIEDoTYCZY

;e

2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY

śei

3. W fundacjach prowadzących dziŃalnośó gospodarczą: NIE DOT

Sel

vIII.

Inne dochody osiągane z tytńu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub ząęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

DqCHÓD qSąGNIĘTY W 2017 RqKU, WYNAGRqDZENIE Z TYTaŁU ZATRUDNIENIA
l28.524,40 ZŁ.



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości
męchanicznychnależy podać markę, model i

pov,,yżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
rok produkcji): NIE POSIADAM

X.

Zobowiązania Pienięzne o rvartoŚci pov,ryżejl0 000 złotych,w.tyT zaciągniętekredyy i pożyczki oruzwaruŃi, na jakich zostałY udzielone jil** r.ogo, '* 
71irr" , i;ii; vłydarzeniem, w jakiej

H#!Tiłf\!r?trI\i!łł;ri,rł],fł:'ł:x!!y.wzoiińorłiiizAKupMIEunKANLĄ,PI{o BANK poLsKI, Kll/ora lzo:.o-oiżi'i6żóśiiłó ńó"rir"łłrił.śfr:rtr'ł:-:Y:

Povr,1,,zsze ośrviadczenie składam świadomy( a), iż na podstaw ię aft. 233
P o cl ani e rriePrarvdy lub zataj enie prawd y gr o zi kar aporbu*i.rria wolno ści.

§ 1 Kodeksu karnego za

NYSA,30 KWIETNA 2018 RŻKU

(mic.iscowclść. data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalnoŚci wl"twórczej w rolnictwię w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcejw fomie i zakresiegospodarstwa rodzinnego.
,' Nie dotycz1, rad rtadzorczych spółdzielni nieszkaniowych.


