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wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

NyS a("$.ti?i,lÓ,0 5, 2 0 1 7, r,

Urvaga:
1.Osoba składa_jaca ośw'iaclczellie oborviązalla jest clo zgodnego z pI,awdą. starannego i zupełnego wypełnienia

li.ażde,i z rubrvk.
].Jezeli poszcze9óllle rubrvki llie zlla.jciLrją u,kollkretIl1,m przypadkll zastosowania, należy i.vpisac..nie dotycąy",j.Osoba sl,łada.jąca ośivladczenie oboiłitlzana jest określic przl,naleznośc poszczegóInr,ch składnikorł,

ltla.jątl\o\\\ch" clochocJow izoboriiązari do nlajątkLr cldrębnego inlajątkrr objętego małzeńską wspólnością
ma.jątkową.

,ł.Ośrviadczenie majątkorve dotvczv ma.jątku vr,,kraju i za granicą,
5. ()śrl, iadczen ie majątliorłe obe.j mu ie rór.vnież \vierz1,1ę |116ści piell iężne.
6.\Ą częŚci A oŚrriacjczellia zarvafie są illtilt,lllat-.je.jarłlle. rr części B zaś irltclrrłac_ie niejarł,ne dotvczące aclresrt

zltlllieszlilrIlia skłacla.jaceeo ośrviadczerlie clraz rnie_jsca połozenia llieruchonlości.

CZĘSC A
Maria Czepil rod. Szeremeta

.Ia. nizc,j pocipisana.
( inliona i tlazlr isko clraz nazu isko rodolt,e)

Urtldzolla- 12. 10. 1 
C)56 r. i,l Słorislttr

L]rząd Mieiski w Nysie. Naczelnik Wydziału Spraw obyw.atelskich
{ llliejscc lalrtldl]lenla. stanort isktl lLlb iilnkcja1

Po zaPoznatriit sie z przepisartli ustarł 1, z clrria 2,1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzerria
działalności gos;lclciarcze.i przez osob},pełniące furrrkcje prrbliczne (Dz. U. z2006 r. Nr 216" poz. 1584
7,ę. znl.) oraz Llstilu,,v z dłlia 8 nlarca l990r, o samorządzie gminnvnr (Dz. U. z ż016 r. poz. 446 ).
zgodrrie z art, 24h tej ustawl, oświadczam, że posiadam wchodzące lv skład małżeńskiej wspólności
majątkorvej lub stanow,iącej mój majątek odrębnł,:

l. Zasob_r, pienięzlle
- śLodki pii:niężnc zgrcllnadzone rł,rł,alttcie polskie.j (małzeriska r,vspołrłłasność rna|ątkou,a):

t30 0()() zł

r.vkład w kasie zapomogow,o-pożvczkorł,ej 13 987 z}

- środki pienięzne zgronradzone rł lvalucie obcej (rnałzeriska rł,spółwlasność majątkow-a):

7()0 etrrcl

- polisa na zr cic ".Pcrspektl rra" 9 8]ó z1

lL 1,2

1. Dorli o polł,ierzchni: 90 n-i2 o waftosci: 270 000 z,ł tytuł prawny: własnośc (darowizna)



2. \4ieszkariie o porł,ierzchni: rrie ciot1,,czl,nl2. (, u,artości: nie dotl,czy tytrrł prawl-},V: nie do§cz1"

3.Ciosptlclarstrł cl rolnt :

rodzir.j gospoclarstu,it: nie dc n,czv porvierzclrtlia: ..........

rodzaj zablrdow1,:

./_ tegil tytttiLt clsillunęł.tt-ll rv rtl} tt tlbiegłr,nl przl,ch(ld idochod li'rł'l'sokoŚci: nie do§czY

4. lnne nieruchonrości:

por.vierzclirria: nie do§czy

o u,artości:

III.
posiadan udziałl,w społkaclr ha lclłowych - nalez1, podać liczbę i emitenta udziałow: nie doĘczY

Lrdział1 te statltlrł,iil pakiet i,vięks,łi, niż 1()0ń udziałorv rł,społce:

Z tego t),tttłlt osiągnełan lr roklt ubiegłr,rl dclchod 11, 11,,r5okości:

lV.
posiaclanl akcje r,r. spółkach hanc]lorvr.,ch - lrależ.v podać liczbę i emitenta akcji: nie doĘ'czV

lrkc.jc tc stllllt)\\1il pakict r,r,lcksz1 nlz ]09,r, lkc.ji ri,spółcc:

Z tego t,vtułu osiągnęłarn w roku trbiegłym doclrod w w,ysokości: .,....

\abl llttll (il.rhi l ll,riii ii,Llilz,tlilcIi. ,, iirłączr,llicIt-i tllicnia przrtlaleznr'go clo.]egcl rla_iatkr-r odrębrrego) od

Sliar.btr l)ltlistltli. iirtl,_,1 patistrt,tllur,j clsob1 priilłne.1" jcclrlosteii sitt"tlorzi1,,lu telytorialnego. ich związkol,v

lLrb oc1 kot-1-1t_tnlilnc-i osoby, pra\vlle.J l1astępll.iące nlierrie. ktore podlegało zbyciu w dr"odze Przetargu -
nalez.v podac opis nrienia i datę rrabvcia. od kogo: nie dotycz1,

\/ l,

1.}rror,r,ac]zę clziirłalnośc gospoda ,cz,ą) 
1na\eż), poclac tbrrnę prawną i przedmiot działahrości):nie dotYczY



- osobiście

- wspolr-rie z ilrrrl,nli osobiitrri

Z tego t),tllłLl clsitlgnęłarn rł, roku ubiegłyrr. przl,chod i dochód w wysokości:

2. Z.arzaclztllll działalrlościa 1iospodarczą lu|. .jestenl przedstarr icielern. pełnołloctrikienr takiej

działalrlości (rlalez_r, podac 1orrrlt pra\\,Ilą i przeclnliot działalrrości): , , .

Z tego tltttłlt osiagnęłarll n rolrll ubiegłr,tl cjochćlci rl, r,r,l,soltości: nie dot.vczv

\,li

1.\\' spółkacł-i hatlcilorł;,ch (nazv, a. siedziba społki): nie doĘczy,,

-.jesterll cz1ollkietll rat,l1 lladzorc ze.j iod kiecl1,):

-.jesterll członltienl kolllisli reti i;,r.jrrq (od kied,v) : ,............,

Z- tego trlułr-r tlsil}gllęłatn rł,rol<Lt lilliegłltl-t dochod rł,rlł,sokości: nie do§cz_,v

2. \\' sllółclzic1llilich: nie do§,cz;

- .jestem człorłkietn zarzadu (od ll iec11,):

- .iestenl czlotrlricnl racl1, nac-lzorcze.jr (od kicc11,):

- .jestc.nl człcltlkictll konlis.ji reu i; ,l,jlre.j 1od kied1 ):

Z tego ti.,tLrłir tlsiągriełal-n rł roItu ilbiegł1,,rll doclrćlcl rt"rł,l,sokosci: llie cloty,czy

3. \\' tundac.jach prorvailzącl,ch t[ziałalrrclść gosporlarczą: nie do§czy,

- j e s t e r-rr c z 1 cl tl l< i e trr zar ządtl 1 o d l. i ed 1,,) :

- jcstelll człotlliietł racir nacizorczi,] (od lticci1,): .....,..,......

-.jestetll czitltli..i,,-1-1i lionLils.ji t,erł,i, l jrlc.j (oc1 kiedy,):

Z tego t},ttlłu osląullęłarrl: rv rokt Ltbiegłr,łrr c,loclrocl w rłysokości: nie clotl"cz1

VlIL

}"
c



lnne doclrodv osiągane z ty'tułu zatrr-rclnieiria lub innej działalności zarobkowej tub zajęc,z poclaniem
l<rvot uzl,skiwanvclr z kazdego t],tułLl:

l,irzacl Vlic.;slii tr,Nvsie z t\.t. \,\yllagroclzenia - 36.58 I.17 zł( ciochócl )

IX

Składniki nienia ruchomego o wartości powyze.j 10000 złotycir (w przypadku pojazdów
tlrechatliczllvch llalczy 1lclclac tllarl:f" r-lloclel irok prclcltrkcii):

Nie dotl czr
X.

Zoborviązania Pierrięzne o wartoŚci porvyże.i 10 000 złotych, w tym zaciągnięte krectyty i pożyczki oraztłarlttiki, na jakich zostałl' trcizielone (rvobec kogo. 
-w 

zlł,iązkLr z ;Jt im wydarzenienl. w jakie.j

)],ii]]:::.':' .:']:']|] 
zl i"asa lilil(}ll]()g()\\()-lloz\crir,,,ii, (iZo Nlsa ( retlltl1-1t clonlLt .1,/.iL(litl./(,l)ic t,]lt.lzlt,ll It,,łli'1r} -,, t. l(, ()U(),il

il*

0



Porł,lzsze clśr.riaclczelrie sIiłaclanr srti;idonla.lż- na pclclstaltie afi. 233 r\ 1 Kocleksu karnego za poclar-iie
rłieprarvdr,, lirb zata.jenie prar,łclr grozi kara pozbau ienia rłolrlości.

Nrsa. 16 rłraja 2017 r.
1nlicjscoiiośc. data)

f,!, l^e

| \ieulaścirle slircślic.
r \ic tltlllczr tlz.iłleilttlści rlltrł'tirczei tr rtllnictw,ie rr,zakresic produlicji roślinnej izrrierzęcej rl fornlie izakresie
gosJrtrda rst rra rodzin negtl
] Nie dotl,czy ratJ nadzorczl,ch spólcll ;ielni nrieszlianiorvych

(podpis)


