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\Yójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gniny' kierownika jednostki organizac\jłej gmin!.

osob'Y zarządzającej i czlonka organu zarządzljącego gninną osobą prawną orlz osoby w]dając€j d€cyzje
administrac ne ł imienju rlójta'

Cłubcz-vce. dn ja''''''20'04.201 7'.''''.'''''r'
L* aga:
l' osoba składająca oś\ł iadczenie obolviPana.]est do zgo&1.go Z pla{dą. starannego i zupcłrego \\ypełnienja

każdej z rubrył'
2' Jeżeli poszczególne lubryki nie Znajdują !\ konkrchyn prz)padku 7astosowania. należ} s'pi(aa 

"!ri!dotrczr".
3. osoba ,kładająca oświadczcnie olrorviązanajesl okreś]ić pż]nateŻrość toszczególnych składnikó11

majątko\ł}ch, dochodó{ i Żobowiązań do majątk! odrębnego i rnaj4tI objęlego małżeńską wspólnością

nrająlkową'

'1. oŚ'viadczenie mają|kowe dol}c7y nrajątku w kJaju i za granicą'
5' oś\łiadczenie mająlko\|e obejmuje lównjeŻ'lierztteltroścj pienięŻrc'
6' w części A oświadczenia zawańe są infomacjejawne. w c,ęści B zaś infom]ac.]e niejalvne dot}'czące

adresu zamieszkanja 5kładającego oświadczenie oraz mjejSca poiożenia nieruchon1ości'

CZĘŚC A

Ja. niżej podpi9an) (a). ''''''Beata He yka Groohalska rod' ostlorlska
(imiona i nazwisko omz nazwisko rodos'e)

urodzony (a) 01.09.1959 ..\yN}sie....................

Użąd Mjejskj w Głubcz)cach ul' Niepodległości l4
NacŻelnik wydŻi!łu spra\l obywatelskich i Kierow.ik USC

- środki pienięŻne zsronradzole w walucie obcej:'......'''.''nie dol'vcŻ)'''.''''

lt.
] ' Donl o po\łierzchni: '.''' ] 55'''.'.''''''' ''''.''''.'''.'''.'''''''nr'' o wartosci: '''::s.0oo ,ł

( miejsce zatrudnienia, slaDo$isko lub tunkcia )

po zapoznaniu się ŻprŻ.pisamixsiawy z dnia2l sieĘnia l997l' o ogra. iczen iu prov adzen ia działalnoścj

sospodatczęj przez osob} pełriące l'unkc;e pub]iczne ( Dz' U. NI l06'poz'ó79, z l998 .' Nr ] ] ]. poz' 715 
'Nr]ó2.poz'1]2ó.Z1999r'NI49.po7..183.Ż2000r'Nr]6.poz.306-z2002r'Nr]lj'poz..984.Nr2t4'

poz' 1806 ) oraz ustaq1 Z dnia 8 malca l990 r' o samoi'Ządzie gmnlnynr {DZ. U' Z 200l r' Nr l',l2, poz. 159]'
z pózn' zmianan ) zgodnie z art' 24h tej usta{) oŚ'viadczam. Źe posiadam $chodzące \ł skład małŻeńskil:j
wspólności nlajątkowej lub Stanowiące ma' majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięŻne:
' . 'o. ' pi( 

' ę1r. ŻpltI rdol^.e \. \.l' cie oo .( ś
.......1s 000 ,l



o wartości: ''''' ]0'000 zł.

Rłuł pra\iny:''''''współ{łlsność

lll.
1. Posiadam udzia}y w spółkach handlorlTc]r naleŻ} Dodać ]iczbe i emitenta ud7i3łó$:

udział]'te stanowią pakiei iYiększy nlŻ ] 0 % udziałów 1ł Spółce: '''''..'''..'''''''''

Z tego t}tułu osiągnąłen (łam) w roku ubiegbn dochód w R}sokości; .. .

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ na]eżr podać liczbę i cn]itenta akcji

nie.l.ńc7v

akcje te Stano ą pakiet większ}'niż 109/a akcji 11 spółce:

/ rego n ruh o.ia.ra en, rd,r '1-o\urbeel) r do.fod " '\.. ^koi\i

Nabyłem (łam).( nab}ł mój małżonek. z \ł} łącŻeniern nrienia pr7r,naleznego dojego majątku. odrębnego) od
skarbL! Palstwa, innej państwowej osoby pmlvnej..iednostek samorządu terylorialnego. ich Zlviązków lub od
komunalnej osoby prawnei następxjące mienie- łtóle pcdlegało zb)clu \' droize przetargu na1e4/podać opis
mienia i dalę nabycia. od kogo]

.. . .ie lor\( 
^..

VI.
j' P.o\'adzę dŻiała]ność gospodarczą ( na]eł podać fo.mę pra'mą i przedmic1 działalności):''''''''''''.'''''''''''' ''''.'

- osobiście'''''...''''''''nie dot]'cz-v

wspóltrie 7 inn}mi osoba]ni

Z tcgo tytułu osiągnąłem(łan]) v, roku ubiegł'ln dochód w w]sokości: '.'''.'''.

2' Zarządzam d7iałalnością gospodaLcZą lubjesieln przedstawicielem pehontoct kiem lakiej działalności
( na]ea podać forrnę prawną i przedmioi działainości )''''''''''''''''''.'

\TII.
w spó1kach handlo\ł-vch ( nazwa. siedziba. Spółki): nie dot]cu)'

_ |e 'enl c,,Jol (ie] 
''dlląd lL od kied\ ): ''' '''

- i.. .m./lur'\'err rrJ\ ,dJ/u c^ i f oJ (irJ'I

Ztego t-\tufu osiągnąłem(łam) \ł roku ubieg]rm dochód \ł yJvsokości



- jestem członkiem zarządu ( od kjedy )|

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kied} )]
- .]estem członkiem komisii rewiz)'jnej ( od kiedy ) | . 

' ' ' . ' ' ' . ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' .

Z lcgo tytuh osiąsnąłem ( łam ) \ł'roku ubjegbm dochód w w}sokościi.'''.''''.''..'''.''..''.''''''

j' W fundacjach prowadzących działa]ność gospodarczą:

jestem członkiem zarządu ( od kied} )

- jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedt ) |

- jestem członkiem komisii rewizyjnej ( od kiedy )
Z tego tytułtl osiągnąłem ( łan' w roku ubiegł'vm dochód w w},sokośĆi] ..'..'

VIII.
lnne dochody osiągane z t}tułu zatudnienia lub ilnej dŻiałalności zarobkoM,ej lub Żajęć' Ż podaniem kwot
uzyskiwan)'ch z kazdego t}tułu:

Żatrudnienia: 85'337'55 zł płaca brutio

tx.
składniklmienia ruchomego o \łartości po\ł-1'żEi ]0' 000 złolych (w prz}padku pojazdów nechanicznych na]e4
podać markę. node1 i rok produkcji): samochodr osobowe''''''''.''''-''..''..'''..'''.

Mazda: 2007r.

x.
Zobo\ł iąŻania pien ięzne o watoŚci poł} żej l 0 000 złotych, \ł t) ln Zacjągn ięrc kredyly i połczki oraz warunki.
najak]ch Żostał} udzielone (!vobec koso, w Ż\łią,ku zjakim zdalŻ€niem. \ł' jakiej \ł-Ysokości): ''''''..'...'...''..''..''.-


