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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie cbowiązana jest do zgod*ego z prawdą starałnego i zupe}nego wypełnienia

kazdej z rubryk.
Ż.Ieżeli poszczególne nrbryki nie znajdują w konkretrrym przypadku zasto§o\iń&.łią nalezy wpisać..nie doĘlłzy".
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnyclr składnikórv

majątkcvlych, dochcdów i zobowięań da majątku odrębnego i majątku objętego małr_eńską wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkaw* do§ery rnajątkłl w kraju i z* granicą.
5, Oświadczenie mają,tkowe obejmuj ę również wierzytelności pieni ęzłe.
6.W części A oświadczęnia zarvartę są informacje jarłne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adręsu

zamieszkania składającego oświadczęnię łtaz miejsca połoźenia nięruchomości.

CZESC A

J a, nizej podpisany{a), §lawomir Stanislaw Piwowarczyk,,. ...
(imiona i nailrł,isko oraz nazwisko rodowe)

.."-..,"Uruąd Mitiski w Nysie, Naczelnik \ilydziału Planawania Przest*t§nego
(rniejsce zatrudnienią stanowiskc lub ftlnkcja)

pa zap§zrlaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia t997r. o ograniczaniu prorł,adzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U" z2006r. Nr 216, płz" 1584, ze
zm.) ataz ustaw1, z dnia 8 marca 1990r. o §amorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. paż. 446, ze zrn.),
zgodnie z art.24h tej ustawy aświadczan, że posi*dam wchodząc€ w skl*d małźeńskiej wspólnośei
majątkowej :

I. Zasoby pienięZne
- środki pieniężne zgromadzane w walucie polskiej:

60.000zl...

- środki pienięzrie zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

q4iyafo ą25. o?.aar,
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§.
1. Dom o powierzchni: nie do§czy, " .......m2 o wartości: ... Ę.t"ł pra\^ł}y:

2. Mieszkanie o powierzchni: .,..... 65m2.... m2, o wartości: ..60.{X}Ozł.. tytuł prałvny: wspóhvłasność

małżeńska

3,Gospodarstwo rolne:

r<ldzaj gcspodarstwa: nie dotyczy powierzchnia:

łł rłartości:

rodza.i zabudow_v:

tytrrł prał,ny:

Ztegt tytułu osiągnąłern(ęłałn) w roktl ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nigruchomości:

powierzcfuiia: garaż - 18,5mr

r: rvafiaści: 4.000zi...

tl,tiił prarvli 
5,, : lvspóhvłasn ość m ałżeńs ka

IU.
Posiadam udział.v w spółkach łlandlcwl,ch - naieży podać liczbę i enritenta udziałórv: nie cla§ezy...,,.

udzia}y te stanowią pakiet większy niż ŁQYa udziałów w społce:

Z tego tl.tułu osiągirąłem{ęłam} rv rrłku ubiegł_vrn rloclrtid rr, *.;.scrkości:

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-nńeży podać liczbę i enritenta akcji: nie dotycry

akcje te stanowią pakiet więksry fiiż 1{}Y§ akcji w spółce:

Ztega tyfufu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......."....

V,

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przataleźmego do jego majątku odrębnegc)
od Skarbu Panstwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek sarncrządu terytorialnego, ich
nłiązków lub od komunalnej osoby pravmej następujące mienie, które p<ldlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podać apis mienia i datę nabycia, ad k*go: nie dotycry
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l.Prowadzę działalłość gospodarcząz (nalery podać forrrrę prewlą i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- współnie z innymi osobami

Ztega tl,tłłu elsiągnąłem(ęłam) w r*ku ubiegłym przychod i doch*d w w3,sokcści:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnamocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności}: nie dotycąy.....

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ty.tułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v§.

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

- jestem członkiem zarządu(od kiedy):

- jestem członkiem rudy nadzarczej (od kiedy):

- jestern członkiem kcmisji rewizyjnei (od kiedy) l ..,.........,,.

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

2. W spółdzielniach: nie doĘcry

- jestem członkiem zarądu(od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzarczej3 {od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

- jestem członkiem ruóy nadzarczej (od kiedy):

- jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy}:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn}: w roku ubiegĘm dochod w wysokości:

Ł̂
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Innę dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniern

kwot uzyski.ł,anych z kazdego tyh]łB:

wynagrodzenie z Ęćułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Nysie - 78.885,37zł "......,....

x.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10000 ńotych (w przypadku pojazdów

rnechanicznych naieży podać rnarkę, model i rok produkcji):

samochód osobowy Opel Astra - 20ia4r. (wspó}wlasność maĘeńska} ..... . .

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 zło§ch, w tym zaciągnięte laedyy l pożyczĘt orcz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jaklm wydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
Bank BPH - kredyt hipoteczny na zakup i remont mieszkania - §0.0SOzl.,"............

Do spłaty pozostalol 3a 368 o57 zl ........,.. ",. " "
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zaĘenie prawdy grozi kara pozbańenia wolności.

...... Nvsa,, ttnia 24.0,1.2al7r
t llliel.c.,tto:r, .iaIa r

t Niewlaściwe skreśtić.
2 Nie dotyczy dzialatności wytwórczej w rolnictwie ry zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego
' Nie dotyczy rad nadzorezych spółdzielni mieszkaniowych
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