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oŚwrłoCzENIE MAJĄTKowE .Jrząd Miejski w Ny§P
ut. Kolejowa lSU:
48-3S0 Nysa

rvójtal i+ryanizaqłinej

sni-),, o""b). uffrzą z osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1

BURV RZ NYSY

Kordi lolbiarz

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

każdej zrubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prz5rpadku zastosowania, należy wpisaó ,,ńe dotyczy".

3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió prąmależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością

majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyĆzy majątku w kraju i za grańcą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pierlięzne,

6.W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkartia składającego oświadczeńe oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĄŚC A

Ja,niżĄ podpisany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnia 21 sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzeńa
działalności gospodarczĄ przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584 ze
zm.) oraz ustawy z dńa 8 marca I990r. o samorządzie gminn5rm (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)

zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:
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] -"ffiiJ,*#\o^ud,one w walucie polskiej:,, Ął..a.oo. (ągfu)
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i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery wartościowe:

rwŁ rĄ1

2. Mieszkanie o powierzchni:

na kwotę

il.
1. Dom o powier7clni: .....,..l.1*ł.........,....m2o węrto scl: ł.?Q.?.9.E.tvtułprawny: 
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powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tyh]łu osiągnąłem(ęłam) w roku ńiegłym przyńód i dochód w wysokości: ............

4. Inne nieruchomości:

powierzchniu, .......9l( Q.b.W....P g.r.q{

o wartości: .......!a.W.

kr



ilI.
Posiadam udziaływ spółkach handlowych-należypodać liczbęi emitenta ldziŃow: ..0ł.P.

udzińyte stanowią pakiet większy niż lXońudziałóww spółce: W dnam4l

dńq au,""",d""U"

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: * Ąbt

Iv.

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

akcje te stanowią pakiet większy ntż l}%oakcji w spółce: .lkł dnąrn,""",{""tr,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .....k- ddt*t

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związkll metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargt - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

6frp.. Iy.g : bL.ł.,łn§IL .Nnw.wkłfu,!,?iyru.a)...4ł!,,p|.q!..,..ń,łł.y.,.lp.93,w!.t.,, ,,,

VI.

1.Prowadzę działalnośógospodarcz ą2 (nalezypodać formę pralwną i przedmiot działalnoś 
"r>,.N.9...dłfuW,fi

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

śu.
I

ruL fu?%

- osobiścię [!*
- wspólnie z innymi osobami



2. Zarządzarn dziŃalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należypodaó formę prawną i przedmiot działalnoś 
"r>, 

..IW..lł.ł
- osobiście ..,!N!..gP.|

- wspólnie z innymi osobami ..........fl-.?..ą

vII.

1.W spółkach handlow ych (nazwa. siedziba spółki): ..........M.....q

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .#I.łI:...§P.ł

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........N.Y..W.I.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ............... .......Mł.

Ztego tyrułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: rwu dOharr,"""", "",d",t

2. w spółdzielniach: ...fiiŁ....d0.9W

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ............ry9 ,dP.?łĄ
- jestem członkiem rady nadzorczej3(oa n]1): * ! 

Pryłq,
- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,...$Yłr....iP,*Wn

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód * *r.oŁoŁ i ...|W....fu.rrl,

3. W fundacjach prow adzących działalnośćgospodarczą: ...kl...§P:
- jestem członkiem zarządl (od kiedy): ................flł,i...df.t

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....nU.l..dO{

- jestem członkiem komisji rewlzyjnej(od kiedy): ...Ń..,dX,I

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości: |W0 drlry

vIII.

ry

lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
2źOao ,4x

bl2J/

l* )n



. . .dp. 0hó d,. . lł. łł. .x *l,. . . łłduł.l* . . *. .. /pf.lko.,L łał *W). . tlQ 6oo s

Ix.

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

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowiązańa pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredly i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostńy udzielonę (wobec kogo, w związkl z jakim wydarzeniem, w jakiej
wysokości):

&w d,\ry

ę,



Povłyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nięrawdy Iń zatajerlie prawdy gro,zi kara pozbawienia wolności.

( ' (miejscowość, data)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zńerzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mięszkaniowych.
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