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wójta, zastępcy wójta, s€kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyine w imieniu wójta.

Głubc4łce , 23-03.2018r.

Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenię obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannęgo i Zupełnego wypełnienia

3.

każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie zrrajdują w konłIętnym przypadku Zastosowania, nalezy wpisać !gĘ
dotvczv".
osoba składająca oświadczenie obowiąZanajest okęślić pIzyna:leżrr'ość poszczególnych składników
majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowę dotyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również WięIz}'telnoŚci pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje j awne, w części B Zaś informacje niejawne dotyczącę
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.

CzĘśC 
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Ja, nizej podpisany(a)' ElvA KRYSTYNA BŁAŻKÓW zd, KUJAWA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24 GRUDNIA 1969r. w GŁUBCZVCACH

Szkoła Podslawowu nr 2 w Głubczycach' dlreklor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami usta\łry Z dnia 21 sierpnia 1997 I' o ogmniczęniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pehriące lunkcje publicme (Dz. U. z2017 r. poz' l393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z2011 r. poz. l875), Zgodnię z art.24h tej ustawy

oświadczam, żę posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspó|noŚci majątkowej Iub stanowiące mój

majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięŹnę:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: '''.''.''....'.............''. rrie doEcz!..........-....

It.
l ' Dom o powierzchni .-.....-. nie dot!cz),.......................m2' o Wartości:

2' Mieszkanie o powierzchni: '''.' nie dotlczJ,'''....'..''''''.m2' o wańości:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .......................... nie do|ycqt...................., powierzchnia:

Z tego qĄufu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...................'.....



4. Irurę nieruchomości:
powierzchnia: ............... dzialko rolna -25 q.

o wartości: ''..'''.'......' zgkupiona w 2005n w kwocie 2500 zł'...

IIL
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych należT podać liczbę i emitęnta udziałów:

nie dot cZy..........................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ....................... '''.. ,,ie dolJ,czJ,..'....

Z tego ty'tufu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''................ nie dooczj........''..........'....

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlołych _ na|eĄ podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotycł...........'......'''.'..

akcję tę stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce: ............... ......'................. nie dolycz!..............'''-......

Z tego błułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w rłrysokości: '............'.' nie dolyczj........'.'...........''.

Nabyłem (łam)'( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego dojego majątku, odlębnego) od
skalbu PańStwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek Samorządu ter}łorialnego' ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

::T::: - :1"* :::::l:i:l1i:: :llllli: li llii nie d.,ycz,,

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą ( naleĄ podać formę plawną i plzedmiot działalności):.......''.

- wspólnie z inn)miosobami '..... nie dotył'4y......

Z tego Ąłufu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....'.'... zle dooc4y.........''......................

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalrrości
( naleĄ podać formę prawną i przędmiot działalności ) ......'...........'..''. ..........- nie doaczr.

- wspólnie z innymi osobami .......''''...... nie do4,cą.........................'''''
Z tego tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.... ...'.'.' nie doq)czJ)....

VII.
W spółkach handlołych ( nazwa, siedziba' spółki):

-jestem członkiem zarządu ( od kiedy ): nie dot!cz!''''''''''.'.

-jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): .............. nie doq,cz),

Z tego t]łułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ... ' ' '....' nle doqczr..........''.......

-2. W Spótdzlehiach:

jestem członłiem zarządu ( od kiedy ): .............'.......................'.........'....' nie dot!czy......'''....'.''...-.........'-....



- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ): .....''''''. nie dot czy
- jestem członłiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):....... . nie rlolycz!"""''"'
z tego tjĄułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;.... ......' nie dollcz!""'

3. W fundacjach prowadzących działahość gospodarczą:

VIII.

Irure dochody osiągane z otufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego Ę'tułu:

Dochód mój: SZKDŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁUBCZYCACH - 101 552,96 zł

Dochód męża: należności ze stosunku pr cy _ 34 415,20 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartoścj powyżęj l o. ooo Złotych (W plz}padku pojazdów mechanicznych nalęŹy

x.
Zobowiązania pienięźnę o wartości powyŹej 1o o0o złotych, w tym Zaciągnięte kęd}ty i pożyczki oraz warunki.

najakichzostĄudzielone(wobeckogo,wzwiązkuzjakimzdarzeniem'wjakiejwysokości)

........'.''''''kredyl konsunrpcfin! _ Bank zachodni w Głubcucach ...'""""'""'''"

''..'.....''''...pozoslgla kwolg do spłat) 24 758'6s PL!\"'"""


