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Le an 't'ł lf ^[*-4/

wójta,zstępcy Nójta' sekr€tarza gminy, skarbnika gminy! kierownika jednostki organizac!jtrej gminr'
osoby zarządzającej i członk' oreanu zarządzając€go gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administncyjne rY imieniu łójta.

Ghbczyce, dnia.......24.04.241'7 t.....................t.

Uwaga:
l. osoba składai4ca ośwjadczenie obowiązanajest do Żgodnego z pra\łdą' starannego izupehego w}'pehienja

2.
każdej u rxbryk'
.leŹeliposzczególne rubrykinie znajdxjąw konklen])rnr prłvpadku zastosowania, naleŹy Wpisać 

"!Liś
dotYczv".
osoba Składająca ośu'iadczenie obowiązana j est okeślić przynależność poszcŻególnych skiadnilo$
ma]ątko$rych' dochodów i zobo\ł'iąZań do najątku odrębnego i mają&u objętego małŹeńską wspólnoścją

o.s aUc/enle l'r.]ą'ko$e doI)./} ln.'|a'kU $.-raju żg-dnlcd'
oświadczenie mają*owe obejrnuje równieŹ wier4'telnośc j pien jęŻne'

w cŻęści A oświadczenja zalva e są jnfbrmacjejawne. \ł części B Żaś informacje niejaNne dotycŻące
adresu zamieszkania składającego ośwladczenie oraz niejsca po]oŻenia nierxchonoścj.

czĘŚc A

Ja' n jżej podpiSany (a).'''''''''...''.'''.''''..''''''Tadeusz wojcieclrowski'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodŻoDy (a) ''''''''.''''''''..'' 13 kwietnia 19ó3r''''''.''''.'''..''..'''''w ''''''Głubczycach'

5.

6.

( mieisce zatrudnienia. stanowisko lub turkcja )

po zapoznaniu Się z plzepisamj ustawy Ż dnia2] sierpnia 1997 r' o oganiczeniu prowadzenja dŻiałalności
gospodarczej przez osoby pe]niące funkcje publicz.e ( Dz' U' Nr l06'poz'679' z l998 r' Nr 1]3. poz' 7] 5 .

Nr162,poŻ. 112ó.z1999r'Nr49.poz'483,z2000r. Nr26'pou'306.z2002r'Nr113'poz''984,Nr2],t.
poŻ. 1806)orazustawyzdnia8marca]990r.osamorządzjegninnym(Dz'U'z2001r'Nri42,poŻ']59],
Żpóźr. Znianami) Żgodnie z art' 24h tej ustawy ośwjadczam' Źe pos]adam wchodzące w Sklad ]nałżeńskiej
wspó]noścj mająttowej lub Sta]rowjące nrój majątek odrębny:

I.
Zasob}, pienięŻle:
. 'lookl p enieŻne /r-rom.ldl.' " s \d .lcie Do .( e': ' ' '''' '''''''' '''' ' '' '

'''''''''''.''''.''' środki zgromadzone na III lilarze llbezpieczenia społeca1ego ' l6 039 zl.

..'''..''''.d},rek|or ZeSpofu szkól rv Lisjęcicach.'

(roukip e fle,/ n e ,/grornad,,o.,e kr u, ic ob.ej

...1dk$ore............... ...........n,edo,),/\......... .

II.
1' Doln o powierzchnj: '''.''.'''.. nie dotycŻt'.'''.''' ''' ' ni o wartoŚcj: '''.'''.''.''''.''''''' nie dotyczy''..''..'..''..'''..'

$łuł p.a\łn}': ''''''.''''''..'''.''''..'...'...''....''.'.''.''''.' nie dotyczy'''''''''''''''''''''''''''''''
2' M]esŻkalie o powierŻcIrni: '''.'''.'''64''..'...''...''..'''..'''n'' o wartosci: '''.'''.'''''''.' e dotyczy'''' '''.''...''..'''.''..'''

DrulprJqr) . .... ... ... .... ...1ai'rra..................
3. Gospoda lvo rolne:

Iodzaj gospodarstwa: '.'''-'''''''.' nie dolyczy..'..'''..''.'''.'''' powierzchnia: '''..'''''''''' nie dotycŻr_'''.''..'..''..

Iodzaj zabudos'y: '.'''.''' ''' ''''.'''''''.'''''.'''..'....'...' nie doł'czy'''''''' ''''.'''-'''. ''''''
ryr lprrur) .

Z tego t}tulu osiągnałem (łam) w roku ubjegł'Ym plŻ)'chód i dochód w w}sokości: ''''.''''''' nie dotyc,y'..''.



I.
]' Posiadan udziab w spółkach handlowych naleł podać 1iczbę i €mitenta udziałów:

1'e dorycz). .

udzialy te stanowią pakjet większy niŹ 10 % udziałów w spółce: -''..'....''...'... nie dolyczy''.'''.''''''''.''''''''

akcie te stanowiąpakjet więksł niż 10% akcji w Spółce: '.'''.''...''..''..' nie doĄ'czy'..''..'''.'''.'''''''''''''.''''.'''''.

Z:::Ętułxos]:gnąłemlT]:::::::l''',"i:iiljilł]łYl]'''''''''':''''''''''...'''..'.. 
.'..'"

rv.
l. Posiadam akcie w spółkach handlowycb nal€ży podać licŻbę i ernit€nta akcjj|

z tego t"tułu osiągnął€nr ( lan ) w rok! ubi€glyn dochód w wysokości:
..... rie dor). /).

Nabył€m (]am)'( nabył mój małzonek, z w}łączenien mienia p.zynaleaego dojego majątku' odrębnego'} od
Skarbu Państwa' innej panstwowej osoby pra\inej' j€dnostek samolądu t€r}'1oria]nego' ich związków 1ub od
kornunalnej osoby prawnej następujące mi€nie, które podlegało zbyciu w drcdze pzetargu należy podać opis

"llll1|lillli'llIllill" ;;;;.;

vr.
] ' Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać forme prawną i przedmiot dŻiałalności):''-''.'''''.''''.'''''''''.''''.

vspólnie z iln}ni osobami ''-'''-'''.''''''''''.'''''''''.'''''''''''.''..''...''.'''''.'''' nie dotyczy''''''.'''.'''..'''''-''.'''''-

Z tego Ęłułu osiągnąłeln(łam) w roku ubieglym dochód w wysokoŚci: .'''''''''''.' llie dotyczy'''''''''''''''''''''

2' zalądzam dziahl]1oścją gospodarcŻ4 lub jestem prz€dstawici€]em pełnornocnikiem takiej dzjała]ności
( na]eży podać foimę prawną i przedmiot działa1noścj )''.''''..'''.'''..''. e dolyczy'....'..''_''-''..

je.Itll(/lon\ eln ZŻrlaou

jestem członkiern rady nadzorcŻej ( od kied]')] ''.'''''''''''''..'''''.'''''''.'''' nie dotyczy-'''-''.'''.''''-''.'''''''''''''



Z tego tylułu osiągnalem(lan) w roku ubiegrym dochód w wysokoŚci:

n.'::::i::::::':,"..;-;-.:-.''-'''.''.

YIIL
Inne dochody osiągane Z t)lułu 7abudnienja lub inncj dŻiałał]oŚcj Zarobkov,ei ]ub zaieć- Ż podanjeln kwot
J/).\\dr\Lr/.d/degor)rulJ .. .......
dochód z o,tu]x unrowy o pracę (rozljczenie wspólnje ŻrnałżoŃiem) zalok2016 _ I'73 561'10 z|'

w t}m: doohód nlój - 1031'7],60zł
Dochód rnalżonki _ 70 092'80 7]

tx.
Składniki rrienia ruchomego o wariości pow)Żej l0 000 zloq-ch (!V pr4'padku pojazdów nrechanicznyc| na]eż!

.'.''.''..'''.''''.samoohód osobowy Vo1ksu'agęn Passat Ż roku 20]2 \łańość 65 000 7ł

x.
Zobo\'jąZania p]eniężne o \'artoŚcj po\!'Żej ]0 000,lol-vch. wtym zaciagnieIe krcd}t) i połczkioraŻ {arunkj'
najakjch 7oslal-v udzie]one (wobec kogo. w z\ł'iązku zjaknn zdarzenien]. w jakiei wysokości): ''' ''''''''''''''''.''''.''

'...''...''.. kedyl samochodorvy Getil Mobile Bank 16 5'11 zł.'''.''''''''.''''.


