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o Ś wIAD CZE NIE MAJ ĄTKowr"' 
( o'') o,l 

|Ji*19''ł}łd]&,i łt.
wójta, Zastępcy wójta! sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'

osoby zarZądZającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoty wyaającij aecyzje
administracyjne lv imieniu wójta.

Głubczyce 
' 
dnia l2-04-20l8l'

Uwaga:
1. osoba składa.iąca oświadczenię obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannęgo i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2' JeŻęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkrętnym przypadku zastosowania' nalęży wpisać dlg

dotyczy".
3. osoba składająca ośWiadcZenie obowiązana.jest określić przynależność poszczególnych składników

ntajątkowych. dochodów izobowiązań do nra.jątku odrębnego imajątku obiętęgo małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraJu iza granicą.
5. oświadczęnie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'
6. W części A oświadczenia zawane są in formacj e j awne. w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adręsu zamięszkania składającego oświadczenie oraz mie.jsca położenia nieruchomości.

CzĘŚĆ 
^

Ja, niżę] podpisany (a). Bożena Aniela Majka nazwisko rodowe _

wójcik.... 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '. ' ' ' '

urodzony (a)
(ilniona i nazwisko olaz nazwisko r.odowę)

28' I Ż. lqoj''''''..'''''''''.rł ' Zabrz.r..

dyrektor Szkoły PodStawowęj nr'3 w Głubczycach im'Marii Skłodowskiej-
Curię'''''.....

( miejsc,- zatrudnienia. stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 2I sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia rJziałalności
gospodarczej przez osoby pełniące tirnkcje publiczne (Dz.U. z20|i r' poz. ]j93)olaz ustarvl zdnia 8lrrarcal990r.osamorządziegnlinnyll(Dz.U.z20|1r'poz'l875)zgodnieZcn':łr.i.1 

"rt.*f "si' 'J.;;'", ;.posiadam wchodzącę w skład małżeńSkiej wspólności majątkoĘ lub stanowiące mój najątek odrębny:

L
Zasoby pieniężneI
- środki pieniężne zgfomadzone ł'walucie polskiej: 96600zł'(dziewięćclziesiąt sześć tyś' sześćset zł.)lokaty r.vPKo BP. 33625,8rl(trzvdzięści trzy tyś sześćset dwadzieścia pięć ' Zł' 84/ l 00 )środki w trzccinr
ti larzę ' ' '.''...........
Wkład KZP 22454(dwadzieśc ia dwą tysiące czterySta pięćdZiesiąt cztery)

-.środki pieniężnę zgro'"ua.on. *;;iu." 
"u..L, 

."i.'
dotyczy

- papieryi wańościo\ł'ę: nie
dut1c2y....................

''........'''''na kwotę nie
dotyczy

.

L Don o powicrzchni: nie clotyczy

tytuł pralvny: nie dotyczy

'In]. o tvartości]



tytuł pmwny: spółdzielczę własnościowe prawo r1o lokalu-

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa; ...nię dotyczY....'' ...''''-'..' powierzchnia;

o wartości: nie
dotyczy

rodzaj zabudowy : ..nie
dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tęgo tytułu osiągnąłern (łam) w roku Lrbiegłym przychód idochód w wysokości: nie
dotyc2y...................

4. 1nne nięruchomości:
powierzchnia: garaż o powierzchni l2,60

o wartości: garaż- 4.000

tytuł prawny: współwłaśc iciel

llt.
l' Posiadąrn rrdziały w spółkach handlowych należy podać liczbę i elnitęnta udziałów:

..nlę

udziały te stanowią pakiet większy niż lo yo udziałów w spółce: ''''nie
dor1c2y ...............

Z tego tytułu osiągnąłem (łalrr) w roku ubiegłynl dochód w wysokości; nie
dorrc25..................

IV.
]' Posiadam akcje w spółkach lrandlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

...nlę
dotyczy...........................

akc.ie te stanowią pakjet Większy niż I0% akcji w spółce: ''nie

Z tego tytułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłyrn dochód rv wysokości: .nie
dotS c2y............ .

Nabyłern (łam),( nabył mó.j małzooek, z rr'yłączenienl mienia przynależnęgo dojego majątku' oi1rębnego) od
skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek samolządu tęrytoriaInego, ich związlów'-
kornunalne.i osoby pr'awne,j lub związku netropo litalnego następujące mienie. ktore plodIeuało zbyciu w dr'oclze
plzętargu należv podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: ''nie
dotvc2y...................



VI.
l' Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać fbrmę prawną i przedmiot działalności):'nie
dotyc2y...............................

- osobiście.......nic
dot)czy.....................

- wspólnie z innymi osobanli ''''nie
dotyc2y..................

Z tęgo tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''nie
dot5c21... ...............

2. Zarządzal'n działalnością gospodarczą lub.jestern przędstawicięIem pęłnomocnikięm takiej i1ziałaIności
( nalęży podać forllę prawną i przedmiot działalności )...nie
dotyc2y..................

- osobiście''.nię
doryczy

- wspólnie z innymi osobami nie
doryczy

Z tęgo tytułu osiągnąłem ( łarn) w roku ubiegłym dochód rł,wysokości: nie
dot1.2y..................

vt t_

W spółkach handlowych ( nazrva. siedziba, spółki):....'nie

-.jestem członkiem zarządu ( od kiedy ); ' nie

-.jestem członkien rady nadzorczej ( od kiedy): nie
doryczy

-jestem członkiem konlisji rewizv]nej ( od kiedy): nię dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłen(łam) w roku ubiegĘm dochód rł'wysokości: nie iiotyczy

2. W SpółdzielnJach:
ntę

dotyczy

- jęstem członkięm zarządu ( od kiedy ): : nie
dotyc2y..................

- jęsteln członkięm rady nadzorczej ( od kiedy ): nie dotyczy

- .jestem członkiem komisjirer'vizyjnej ( orJ kiedy ):' nie
dotyc2y..................

Z tego tytułu osiągnąłem ( łanr ) w roku ubiegł1''nl dochóc1 rv rvysokości:' nie
doq cz;...................

3' W fundacjach plowadzących działalność gospodarczą:
nle



- ię.leln czlonkic]n zarządu r od kled1 ,1 : llie
dotyc2y.................................

- jestem członkienl r'ady nadzorczej ( od kiedy ) : nie
dotyc2y..................

- jęstem członkięm kornisjirewizyjnej ( od kiedy ):nie
dotyc2y..................

Z tego tytułu osiągnąłern ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .nie
dot;c21..................

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iub Za.jęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdęgo tytułu Dochód ze stosunku pracy - l05ó32.54
Dochód męża_em€rytura - 53037,96'' Działalność wykonywana osobiście - l948,00
IX_

Składniki rnienia ruchotnego o waności powyże.j l0.000 złotych (w przypadku po.jazdów mechanicznych należ},
podać markę, model i rok produkcji): Honda-Civic Sport rok produkcji
20 r0

X.
Zobo'wiązania pięniężnę o wańości powyżqj l0 000 złotych' w tyn'] Zaciągnięte krędyty i pozyczki oraz warunl<i'
na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związku zjakim zdarzeniem, wjakiej wyiokoścD, ....'''''''......'''.''.....
... Krędyt na śIodek transpońu w kwocię l l064,67 zł- BRE BANK
S.A.


