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oŚwIADCZEMtr M'ĄJĄTKowE ' r 'l -I];lfł'.,',.' ''' Lbnż trv''$ńila. zaslępc} $ójIł. seLrrl3r/' gminy. slŻrbnitŻ gmin). kic''own'La j(dno'l } łłJniż'CijYdj gnlinr,
osoby zaŹądzającej i czlonkż orgłnU zarzqdzżjącego gninną osobą prarYną oraŻ osoty wydająccj decyzje

dnlinjstraĆyjne w i.njeniu ł'ójta.

GlubcŻ}ce, dnia 23 malca 20]7r'
Uwagal
1' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą' Stannncgo i zupełnego \ł'wpehienia

kaŹdej Ż ft'bryk'
2' Jeżeli poszczcgólnc rubryki njc Źnajd ją w konkretnym przypadku zastoso{anja, na]eży wpisac "!!!dotvczv'.
3' osoba składająca oświadczenje obowiązanajesl okeślić prrłna]eżność poszczegó]nych składników

majEtkowych, dochodów i zobowiązań do maj4tkn odrebneeo i majątku objeteso małŻclistą wspó]nością
majEtkową'

'l' oświadczenje o stanie nra.jątkoulm dotycŻy mająlk lv kraju i za sranicą.
5' oświadczenie o stani€ mają&owyn obejnujerównjeŹ wjerz}1eInościpjenieŻne'
6' W części A oświadczenia zawańe są infonnacjejawne, w części B Żaś infomacje nieiawne dot},czące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejSca po1oŹenia nieruchomoŚc i.

cZĘŚC A

Ja' niżej podpisany (a)' ANNA ILĄUPTMAN- cŁocltrWcz nazwisko rodowe HAUPTN4'ĄN
urodzona22 srycznia 1973 roku w Glubczycach
URZĄD MIEJSKI w cł,UBcZYcAcH - SEKRETARZ GMINY

( miejsce zatrudnienia, starrowisko lLlb funkcja )

po Żapoznaniu się z przepisami usta$y Ż dnia2 ] sierpnja 1 997 r' o ograniczeniu prowadu en ia dzjała]ności
gospodarczej prz€z osoby pcłniące flnkcjc tubliczre ( Dz. U. Nr 106.poz'679, z l998 l' Nr ] 13, poz. 7l5 

'Nr1ó2'poz'l126'z1999l'Nr49'poz.48],Ż2000r.Nr2ó,poz'306-Ż2002r'Nfl]]'poz',984 Nr2]4.
poz']806)orazusta$]'Zdnia8marca]990r'osanolządziegminnyn(Dz'U'z200ll'Nrl'ł2'poŻ']59],
zpóm. Zmianan1i) zgodnie z at' 24h tej ustałf ośrviadczam, że posjadam wchodzące w sk]ad małżeńskie_i
wspó]ności majątko\Yej lub Stano\riące mój mająiek odrębny:

t-

Zasoby pienięŻleI
- środki pienjęzne zgromadzone w waluc]e polskiej: l0 tys. zl..

_ środki pienlęŻne zgromadŻone w walucic obcej: nie dot}'czy

_ papicr} wartoścjowc] nie dotyczy
' r' l 'o'ę' ''''''''''' '''

II.
]. Dom o powieJŻchni: l20 m], o rł.riości: 300 tJs' złotych.

rylxl pra\łny:własność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy . o }vallości: '.''''''''.'''''.'.'''...'''..'''''.

rytuI prawny: ...................................

3. Gospodarstwo rolnel
rodzaj gospoda[trva: oic dotyczy ......, powierzchnia

ry,I prd\ n). .............. ...

Z tego t}tu]x osiągnąłcm (łam) w roku ubjegbm pŹyc]ród i dochód !v wysokości: ...'''''''''''''''''''.''''..'..' ' '' '
4' Innc nieruchomoŚci:

powierzchnia: dŻiałk' pod domen 0'0516 ha o wartości: 50 tys. złotych
tytułpraMyi łbsność

l .

1' Posjadan dzia]y \ł spólkaclr hand]owych należypodać jiczbe i emjlenta ndzia}ów i

nie dorrc^ ..........

udzia]yie stanowią pakiel więkzy niŻ ]0 % udŻia}ów 
'v 

spółce:
Z tego tytu1u os]agną}enr (}am) \' rolft ubicgł}m dochód \ł wysokości:



IV.
\ł Spółkach ]randb'vych m1ezy podać ]icŻbę i en lenla akcji:

nie dotyczy
akcje te Stanowia pakict łjększy niż l0% a]<cii w spółcc: ''..'''...''''''''''.'.''..' ..

Z tego lłtułu osiągną]em ( iam ) w roku Ubieg]ym dochód w w}sokości:

Nabyłenr (łam),( nabylInój malŻonek. Ż wyłączeniem nienia przynaleaego do.jego majątku' odrębnego) od
skalbu Pmstwą innej palis|wolvej osoby lra!},]lej ! jednostek samorŻądu ter}'torialnego. ich z\łiązków lub od
komuna]nej osoby prawne.j następ .jącc nlienie. k1óre pod]egało zbyciu w drodŻc pr7eiargu na]eży podać opis
nienia i date lrab]'cia. od kogo: nie dotlczy
vl.
]' Prolvadzę dzia}a]ność gospodarczą ( na]eĄ] podać fonnę pmwną i przedmiot dŻja}alnoŚci): nie dot)czy

- \\spoln e z ifn) rni o\otrarni

Z tego t}tufu osiągną]cn(łam)wlokuubiesryLn]doc|ódw\łysokości:'''..''''..'''''.'''''''''-.''''.'
VII.
w spólkach hal]d]owych ( naz$a' siedziba. spó}ki): nie dotyczy

Z tego q/fufu osjągr]ałeń(łam) w loktl ubiegłm dochód \ł $Tsokości:
2' Zaźadzam dŻjałalnością gospodarczą lubjesiem przedsta1'icjĆ]em pe]nornocnikiem takiei dŻiałalności
( naleł podać tbnnę prawną i pr7edniot dzialalności)-'''''.''-'''....''..

-jestem członkjem rady nadzorczej ( od kiedy): '

Z tego q]ruh osiągnąłen(lain) w roku ubjeglym dochód w $-Ysokości| ''''''-''...
2' w SpółdŻielniach| nic dotyczy
_ jestem członkien zarządu ( o.l kiedv )i

_ .iesLcm czbrłienlrady nadzorczei ( od kiedy ):- jcstcm ozlonkien konlisj i rell izyj]1cj (odkiedy):......................
Z lego t}tulu osiągnąlem ( łalrl ) w roku ubjegl')-]n dochód rł w}sokoŚci:'''.'''.. .'''''''''''''''.'.''''.. 'j. W fundacjach proivadzących dŻiałalDość gospodarczą:

jeste']} członkiern Żarzqdu ( od kiedy )

Z tego rytu1u osiągnałem ( łarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
vlll.
]rrne dochody osiągane z BtuŁl Zatrudijenja ]ub inn€j dzia}alności zarobko'Vej tllb zajęć' zpodaniem kwot
uŻyskj'Vanych z kazdego tytulu:
Dochód Ża 2016 rok 7'l716-12zl-

IX.
Skiadniki mje.ja ruchomego o wartości po$}Żej l0' 000 Żłotych (w prz}padku poiaŻdólv mechanicznych na]cźy
podać nra.kr' model i lok produkcjj): volkswagcn GolfVI rok produkcji 2009_ wsp('lrYłasność z rodzicem.

x.
Zobowi4Żania pjeniezne o wartości po$}żej 10 000 złoltch- lł tyn zaciagniete kedyl} j połczki oraŻ warunlri.
najakiclr zosra]} udzie]one (Yobec kogo. w Ż'!iEzku zjakjn zda.zenien\ \ł iakiej w-./sokości): '''Pl(o BP klcdyt hipotecŻnJ nż bUdowę domu - w w]sokości 28700'00 cHI.


