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\Yójta' zastępcy }Yójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, '

osoby zanądzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby lvydającej decyzje
administracyjne \.Y imieniu wójta.

Głubczyce 
' 
dnia 30.04.2018r'

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiąząnajest do zgodnego z prawdą, stannnęgo i zupehrego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdu.ją w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać '1Ędotyczy".
3. osoba składająca oświadczenię obowiąZanajest okręślió przynaleŹność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową'

4' oświadczęnię majątkowe dotyc4/ rnajątku w klaju i za granicą.
5' oświadczęnię majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' W częściA oświadczenia Zawarte są informacj e jawne, w części B zaś informacje niejalvne dotyczące

adresu zamięszkania składającego oświadczęnię oraz miejsca położenia nięruchomości.

CzĘsC A

Ja, niżej podpiSany (a), Kazimierz Bedryj
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodorvę)

urodzony(a) ''''... '29.03.I966 ' '.....'''''. '...'.'.. '....w KietŹu'
Urząd MieIski w Głubczycach- Z-ca Burmistrza

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia'21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 20l'1 r poz. l393) oraz ustawy Z dnia
8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (DZ' U' z 20|1 r. poz' 1875), Zgodnie Z aI1' 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub Stanowiące mój
mająLek odrębn1:
I.

7asoby pieniężne;
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
.ok'3 88,4tys.Zł.

środki pienieżne zgromadzone w walucie obcej: ''.''.....''.'.....l00 euro'.....'..'''......'

- papie$/ wartoŚciowę: Arka BZ WBK stabilnego Wzrostu _zakup -154,083 jednostki, Polisa Ubezpieczeniowa
na życie AMPLIco LIFE



Z tego Ęłufu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4' Innę nięruchomości:
pow ierzchn ia:

działka rolna 0,5 ha..

tn.
1' Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż i 0 % udziałów w spółce: .... '...'....'.nie dotyczy. '. ' ' '...... ..

Z tego tytułu osiągnąłem (łarn) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: 
' '. 'nie dotyczy... ... .

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcii:

akcje te stanowią pakiet Większy niż l0% akcjiw spółce: .....'.....''.'..'''.nie dotyczy.'........-

Z tego tytułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......'..........nie doty cZł '.. ... ... '.. ....,'

V.
Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego ma.jątku, odrębnego) od
skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu tęrytolialnego, ich związków,
komunalnej osoby plawnej lub związku metlopolitalnego następujące mienie, któIe pod]egało zbyciu w drodze
przetalgu nalęży podać opis mienia idatę nabycia, od
kogo: ..................... ...... ........ n ie dotyczy

vI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać fonnę prawną i przedmiot działalności):'''''''''.'........'..'....'.''.

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '....nie dotyczy. '. .

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalności
( naleŹy podać formę prawną iprzedmiot działalności )......''......'.'''.....''''''...nie dotyczy...

- wspólnie z innymi osobami .'nie dotyczy...........
Z tego tytułu osiągnąłem(łam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.'''niedotyczy.......................'''......'.

VII.



/ -jestem członkiem zarządLr ( od kiedy ): ''.........'''.'...'nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: ...........-'.nie dofyczy... '.'......'.'.................

- jęsten] członkienl zarządu ( od

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od
kiedy r: .................. ...............................nie dotyc2y..............

- jesteln członkien komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.'.....''......'''''............'......'''.nie dotyczy.......'.'..'.'.''''.'.''''
Ż tego rytulu osiagnąlem ( lam l u roktl ubieglym dochod u uysokosci: '''...

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodalczą:
nie dor1czy..........

- jesteln czlonkiem zarządu t od

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):......'.''''...'..'''nie dotyczy... '''.''''..'.'.
- jestem członkiem komisj i rewizyjnej ( od kiedy ):...''''''....'.'' '' ' '.....'.'nie dotycZy. ' '... ' '.......
Z tęgo tytułu osiągnąlem (łam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości: .'....''''niedotyczy......'''..'.........'.'..._.

v r.
lnne dochody osiąganę Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
tlzyskiwanych z każdęgo tytulu: zatrudnienie UM Głubczyce_dochód l 3 5 605,29zt,zatrudnięn ię małzonki_
dochód l0l 539,64 21'dochód z gospoda$twa lolnego lnałżonki- ]3200Zł,

IX.
Składniki mienia ruchomęgo o wańości powyżej t0. 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŹy
podać markę, model irok produkcji): VW Passat 2008r -współwłasność,Skoda Fabia 2003r-współwłasność,
ciągnik rolniczy Renault 95-l4 TX,ciągnik rolniczy RenatIIt 65-l2 LS -l986r

x.
Zobowiązania pienięŻnę o wańości powyżej l0 000 złotych, w tym Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz walunki'
najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..''............'......''''.
nie doryc21 ... ... ....


