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wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka orgalu zarządzającego gminłą osobą prawną oraz osoby rvydającej decyzje

adln inist racyj ne w im ieniu wójta'

Gfubcz1ce. dnia 5 k\Ąięlnia 2o I8r'
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczelie obowiazanajest do Zgodnego z prawdą, starannęgo i zupełnego wypełnienia

kazdej z rLrbryk.

2. IeŻeli poszczegóIne rublyki nie znajdują w konłretnym przypadku zastosowania' należy wpisać,,gĘ
dotyczy".

3' osoba składająca oświadczenie obowiąZanajest określić pzynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąZań do najątku odlębnego i majątku objetego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątko\łym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczęnię o stanie majątkowym obejmuje IóWnież wierzyteinoścj pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacj e j awne, w cŻeści B Zaś inforuracje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany (a), ANNA HAUPTMAN- GŁocIEwICZ nazwisko rodowe HAUPTMAN
ulodzona 22 stycmia 197J roku w Ghbczycach
URZĄD MIEJSKI w GŁUBcZYcAcH - SEKRETARZ GMINY

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepjsami ustawy z dnjź l sjerpn ia 1 997 I. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej plzez osoby pełniące funkcje publiczne ( DZ' U' z2011 r.poz' l393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 I' o samorządzie gminnym ( Dz. U ' z2017 r. poz' 1875 ) zgodnie z art' 24h tej ustawy ośw tadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój nląjątek odrębny:

I.

Zasoby pienięme:
_ środki pieniężne zgromadzonę w wa]ucie polskiej: l0 tys. zl.

- śIodki pięniężne Zgomadzone w Walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wafościowe: nie dolyczy

It.
] Dom o powierzchni; 120 m2, o wartości:300 tys. Złotych.

tytuł pmwny: własność
2' Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy 

' 
o wafiości:

tytul prawnl:
3. Cospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ....... powierzchnia;
o wartości:
rodzaj zabudowy:

Z tego Ąłułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘn przychód i dochód w wysokości:
4- lnne nieruchomości:

powierzchnia: dzialka pod domem 0'0546 ha o }Yartości: 50 tys. złotych
ry tul prawn; : rv|asność

I II.
l ' Posiadam udziaĘ w spó&ach handlowych naleĄ podać liczbę i emitenta udziatów:

nie dotycz)
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ..''....'..'-.' '......
Z tego tytułu osiągnąlem (łam) w roku ubieglym dochód w wysokoścj: .'...''..'''.''...



IV.
i ' Posiadam akcje w spółkach handlorvych nalęży podać Iiczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcję te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce:

Z tego t}'tuhl osiągnąłem ( łam ) w loku ubicgłym dochód w wysokości:

Nabyłem (łam),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku. odrębnego) od
Skarbu Państwa, imej państwowej osoby prawnej, jednostęk samorŻądu terytorialnego, ich zwiazków,
komunalnej osoby prawnej lub związku netropo]italnęgo następujące nienie, które podlegało zbyciu w drodze
przętargu _ należy podać opis micnia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy ..'.'......'....''''....
vl.
1' Plowadzę działalność gospodarczą ( naieży podać fonlę prawną i przeclmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągtąłem(łanl) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
2' Zafząózam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielen pełnomocnikiem takiej działalności
( należy podać fomę prawną iprzędmiot działa]ności ).'''''. .''..'.....''.'...

_ osobiście..
_ wspólnie z innymi osoban]i

Z tęgo tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl:.
vu.
!V spolkach handlorłych ( nazrła. siędziba.5pó]ki): nie dot)czy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

_ jęstem członkięm rady nadzorczej ( od kiedy):

Z;;;;ńil;;iil;;ilii;.';;;il;i;;iń;;h;J;;;;;k;;;, '''' _''' 
' 

'' '' '' ' ''' ''

2. W Spółdzielniach; nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):

- ięstęm czlonkięm zarzadu ł od kiedy1:

- jęstęm cz}onłięm rady nadzorczej ( od kiędy ):_ jestem członkien komisji rewizyjnej ( od kiedy ):....''.
Z tego t}.tułu osiągnąłem ( łam ) wroku tlbiegĘm dochód w wysokości:.....'''...'''..''''..''......' 3. W iundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jęStęm członkien zarządu ( od kiedy )

- jestem członkien rady nadzorcze.i ( od kiedy ) :''....''......'..''.....''.'''.
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):..''...'....
Z tego tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..''......'...''
vl .

Inne dochody osiągane Z tytułu za udnięnia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podalrien kwot
uŻyskiwanych Z kaŻdęgo tytufu:
Dochód za 20|7 rok 86 732'04 zl.

lx.
Składniki mienia ruchomego o Wa ości powyżęj 10. 000 Złoly_ch (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŹy
podać markę, model i rok produkcji): Volkswagen Golf Vl rok produkcji 2009- współwłasność z rodZicem.

x.
Zobolviązania pienięŹne o waftości powyżęj 10 000 Z]otych, w tvm Zaciagnięte kędyty ipoŹyczki oraz warunki'
najakich zostały udzielone (wobec kogo, lv związku zjakim zdarzeniem' w.jakiej r.r.rysokości): ..''..''....''..'.'.'....'.'
PKo BP kredyt hipoleczny Da budo}vę domu rv rvysokości 28700,00 CHF, Umolva poręczeni. PUP dot.
doposłżenia stanowiska pracy na kwotę.1ó 000'00 zl


