
BURMISTR YSY

Kordia *,qŚwuDC-EI{IE MAJĄTKOWE

rl,óitą, restępe), rr,Ęta, sekrełgrza gmin),, skapbnika g§łiĘ,' Id€rorl,nik&iedngstłśi€fgafiz*eyiffej
€miny; osoĘ zafądu*ją osoby

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

Uwaga:
0.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
ż,Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaó..nię dołczy".
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkrr objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeni e majątkowe obej muj e równ iez wierzytelności pieniężne.
6,W części A oświadczeniazawarte są informacje jawrre, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej poPpi sany(a), ffk,.M,Udeięłń*k
1imiona i nazlvisko oraz nazlvisko rodorve)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko l ub funkcja)

po zapoznanirr się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. z2006r, Nr 21 6, poz. 1584, ze
zm) oraz ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2016r. poz,446 ze zm.)

zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maDeńskiej wspólności
majątkowej :

I. Zasoby pienięzne
- środki pienięzrre zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej:

!l

- papiery wartościowe:

nirnf,o 2ł.@ł, łet|. _
0005 1 7364

)rząó Miejski w Nysjs
lln. KolÓ.fowł- $7ft
4E-300 Nysł (_,/

na kwotę:

NUm ,iniu.fl,ft.:W,.
(lT leI scolvosc)

urodzony(a) ..CI.6',..1{.,.,4 9. §Ć,t,

,.*.r*...



"''. oo* o powierzchni: ....,,.,1[ łfl...,.,.......m2 o warto S"r, ĄW,:9.,W.,{,. rn rprawny: Wł§a&;łr!Ól

3.Gospodarstwo rolne:

o wańości;

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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

udzińy te stanowią pakiet większy niż 10Yo udziałów w spółce:

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

IV

Posiadam akcje w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...:1:li'.

akcje te stanowią pakiet większy nlż 10oń akcji w spółce:

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

A.t.

o[o

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z v,ryłączentem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komrrnalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegaŁo zbyciu w drodze
przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...,,..,.,/l,|JŁ...alnlrĘCd.r4lI

2. Mieszkanie o powierzchiri: łiii.rłin.iłfi, n,}2, o wartości; tytuł prawny: .,,.,...,..,.

tnt

powi erzchnia ;,. .,. ., . ., . .. .łL : l, .,,C-Ie.U.UątI
o wartości: ,,...., j.,..

lIL
Posiadam udziały w społkach handlowych * nalezy poclać iiczbę i emitenta udziałow: ..,:ii,ii,..



VL

1.Prorvadzę działalność gospodarcz ą2 (na},eżypodać formę prawną i przedmiot działalności):.'1i;i..§]{ł:l}-lI

- osobiście

- wspolnie z innymi osobami

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
żI

działalrroścl (naiezy poclac formę prawl,}ą i przeclnriot działalności.): ,.:':..l:"...,r.i*.li.łi..=1

- wspólnie z innymi osobami

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

V11.

i.W społkach handiowych (nazwa, siedziba spółki): . ..li.ti,.,.ul.ci,lti.ł1...

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człorrkiem konrisji rewizl,jnej (od kiedy) : .,,.,......,..,

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

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W iundacjach prow adzącychdziałainośc gospodarczą: ....,,,1il,ę.,..łZ,.ił 
''1*,1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,.........

- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



ViIL

lnne dochody osiągane z tl,tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

--:: 

::::::-::::::ińiffi#*łio*^ł*;włe- ̂  
x,tąŃje, Vr*ia[i,łr,,, łr,N6,1e,

l

(9.b,0|91ffi t

IX,

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

, apeł. .|ylQ , &!
,, .,,.Vplkł,rcląr* $ac-., 4W1

l

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenieffi, w jakiej



Pou,yzsze oś,uł,iadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprarł,d1, lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

r\{i,tn.q.,.,, * T,,8k,..&3u,
i 1lniejscowośc, data)

3.,&
(podpis)

l Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospoda rstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych


