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osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

q& rełt g"a/r+,

J a, niżej podpisany(a),

urodzony(a) 9 maja .

Nysie, na stanowisku -

cząśc e

Mariusz Arkadiusz Pańcrysryn
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

1975 roku w Prudnikuo zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w
, kierownik Dzialu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 2l6, poz. 1584

ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samotządzie gminnym (Dz. U. z 2al6r. poz. 446 ze zm.)

zgodnie z aft. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład ma}żeńskiej wspólności
majątkowej

I. Zasoby pieniężne

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

ltż.S97,23 zł (m ałżeńska ws pólność m aj ątkowa)

(miejscowośó) (dnia)

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

wlpełnienia każdej z rubryk,
2 JeżęIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĘ wpisaó ,,nie
dotyczy".
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małZeńską

wspólnośc ią majątkową.

4.0świadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5, O świadczenie maj ątkowe obej muj e równi eż wierz}telności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamięszkania składającego oświadczenię oraz miejsca połozenia nięruchomości.
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘcry

- papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

.na kwotę nie doĘczy

1 . Dom o powierzchni: ż07 ,62 m2 w tym garażL3,97 m2 o wartości: 400.000 z| wraz z działką

0,0993 ha tytuł prawny: wlasność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie doĘcry

Ąrtuł prawny: nie doĘcry

3. Gospodarstwo rolne: 
u 

or" dotyczy

rodzaj gospodarstwa: nie dotycTy .,..

powierzchnia: nie dotyczy.

o wartości: nie doĘcry

rodzaj zabudowy: nie doĘcry

§rtuł prawny: nie doĘczy

Ztego bćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy

4. Inne nieruchomości: Budynek gospodarcry

Powierzchnia: 25100 m2

o wartości: 15.000 zł

tytuł prawny: własność
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nI.

Posiadam udziŃy w spółkach handlowych -

udziĘ te stanowią pakiet większy niż llYo

naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: nie doĘcry

udziałów w spółce: nie doĘczy

Z tego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycry . . . .

Iv.

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

akcje te stanowią pakiet większy niż l0%o akcji w spółce: nie doĘczy

Ztego brtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcTy ....

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z vłyłączeniem mienia przyna\eżmego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich rwiązków, komunalnej osoby prawnej lub zrviązku metropolitalnego

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo: nie doĘcry

VI.

l.Prowadzę działalność gospodarczą 2 (naleiry podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotycry

osobiście nie dotycry

wspólnie zinnymi osobami nie doĘcry

Ztego §ńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
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ż, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należypodać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotycTy . .. ...

vlI.

l. W spółkach handlowych(namva, siedziba spółki): nie doĘcry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2, W spółdzielniach: nie dotycry

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie doĘcry

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

Z tego §.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ,,,.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie doĘczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycry

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘczy

Ztego §Ąufu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy ...,..

VnI.

Inne dochody osiągane zĘtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego §rtułu :

wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Spolecznej w Nysie za okres od

S1.01"28tr7n. do 31,.12.26X7r. w kwocfie; 42.ż07,83 zł * fwmdułsz soe.ialny w §ewoeie: 420,00 zł:

razerm 42.627,83 zl
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Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

- Sl.ąlnal*$łuid g]sreht},ut§ }{ l ; :, l; , i"y]c.],, ,ł :"T 'Il t ;"41fu pg,ł$nl{łł:li żS{}1ł

- §młł*oc§łód łłsfiŁłq}wv Yrłik"swtzg*, E'*ssn.l" _n,u§ rnłą prrł&ask*,ji,ż&{i33

* \ar**tił,hąli ełs*ł}młvv ł{rnmu[{ }feg,*l;* 1,4 r*k B9r4;{$eekfrji n998 {vłsp&łłvłmóqriicię} fux"mux*ilsz*k"

t"iir§ą""d"y,\3Vfib i

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyry ipoĘczki

oraz warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej

wysokości):

nie doĘczy



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iżna podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikaru pozbawienia wolności.

Ngou 06 "01- 
(la&l,,

(miejscowość, data) ,fiffi*'fi,Ąnr

I Niewłaściwe skreślić.
2 Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


