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}vójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'

o'oiy ,urrądżują"€j i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta'

Głubczyce' dri^ . ł.6...Qh,.. dd r t...'''.'.
Uwaga:
1. ósoba składająca oświadczenię obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupęhlego wypełnlenia

każdej z nrbryk.
2' IeŻeli poszczególne rubryki nie znajdu.ją w konkretnym przypadku Zastosowania, naleŻy wpisać 'lŁ

dotvczy".
:' ó ua-stłuoa1ąca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składnikó]ł 

-

majątkowych, clochodów i zobowiązań do majątku o&ębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkoWą.
4. oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieŻ wież)tę]ności pienięŹne'

6. w części A oświadczenia zawafię są informacje jawne' w części B zaś informacje nieja\łne dotyczące

adręsu zamięszkania składającego oświadczęnie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A
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' 
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja ) !l

po zapoznaniu się z przepisami usta\ĄY Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcj e publiczne (Dz' lJ. z 2017 r. poz. 13 93) oraz ustarły z dnia

8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z2011 r' poz. 1875)' Zgodnie Z afi. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspólności majątkowe.j lub stanowiące mój

maj ątek odlębny I

I.

Zasob; pienięzne: ,-\/-'1 '
- środki pienięzne zgromad_zone u walucie polskiej; '''''.''''...'.......*Łś)'''''V'!!l..t
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IL t.1 :

t''Do. o po'i.rr.hni' ..'.' ..l'.V 11'_,,..|-1..'.''''''.'.........''. o r^aności: ''.'...''.'.łłł)...tł0.,:.'.'........

2. Mieszkanie o porł ięrzchli: , J J, .ul ./.. ''..'.''''m:. o wanoścl: ''''.'......''.t;tJ''''tIf''ł

l. Gosoodarstwo rolne:' ;;;;il";;*], .... .tt..i..ti- . .P.7!t..+.1.!.. . .powierzchnia: .. ......

./ rego t},1ułu osiągnąlem {lam) w roku ubiegĘm przychód idochÓd W wysokości: .''''''t\1..|t.''''lp.Lyt.ś..l11.



4. Inne nieruchomości:' il'i'lliii]'#'-'-_' ' ' '' n le' '.. 'Tela. L.Ą

'''''': "" "" nli.[-.....)ai14.0.?11..-................-..-.-..........................-...-.......-*...
rytul prawn1 : ..........'''''.'''....."'lI'ł'';""""'J'vł''r'L'

III.
i. rosiaaam udziĄ w spółkach handlołrych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

"ili"ły 
i. ."**ą pakiet większy niŻ 10 % udziałÓw w spółce: """"""'"'""''

Ż 
'.g" 

qn"i; ;rĘenąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś'

IV.
i.losiadam akcje w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcii:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: """"'"""'"" """"'

Z tego oĄułu osiągnął.. t ł". j* r"t' "ili"gł. 
J""ł'oa * wysokości: '. ..Mr.l-..... ..uPl.!!...L'Q..+..."

Iauyłem (ła-),( nauył mój małżonek, z wyłączeniem-mienia pra4aleznego dojego majątku' odrębnego) ocl

skarbu Państwa, innej punrt*o*".;_o'oty prarłlej, jednostek iamorządu ter}'tofialne9o'-ich zwiQzków' 
''

komunalnej osoby prawnej r"u #i"t" 1'io"por'iiiI".go nurtępujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu: na|ezy podać opis mienia i datę nabycia' od

. M'i?''''ip-Tą''' (' W',

vI.
t. Prowadzę dzialauość gospodarczą { naleŻ) po$ac lo;mę prawnąj p,rzedmiot dzialalrrości):"""''''

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):



- jestem członkiem zarządu (od

'ei ( orl kiedv ): . ......:f!.1.'.. .. .79t !'1,?:!. " "" '- iestem członkięm rady nadzorczej ( od kiedy ):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):'""""''"""":"":":"""""
Z rego ryulu osiągnąlem { łam ) !\ roku ubiegbm dochód rł uysokości:''""'"'' '"N |' t' i-ji:l.'i]I'''.....

jestem członkiem zarządu ( od
r,l^t., \ ,Klęoy J : ' . ' ' ' ' ' 

. . ' ' ' 
. ' ' 

. . .

' jestem członkięm lady nadzorczej ( od kiedy ) :.."'''''"""""'''"'""'
- jestem członłiem komisji rewizyjnej t od kied5 ):'...':...'.''''...:.'.''''''''''''..''""""'""";:':'"F""'"',,1"'-,'."'"""'
Z tęgo Rtułu osiągnąłem ( łam) w loku ubiegĘm dochód w lłrysokości: " '''' ' " """"li'l"Ł' """''ila4'|ł"ł"7Ą

_ j;il;;;ili",","oy 
""J".J.: l";ki;;j'' -',.....'....'.'_.......'.''' ''''.''Ń_, |.):''''.'....'?;i i|-Ęa

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy);

Z tego t1.tu tu osiągnąlemtłam)u roku ubiegIm dochód lł rł1sokości: "'"'''''"''"ł'Y"/''j '"""ł':'I"'!"'Y''':"'"'"''""

2' W Spótdzielniach:
I| t T''..'..'' T.ę.i.:ł'..O.lĄ.

VIII.
Irure dochody osiąganę Z tytułu zatrudnięnia lub irrnej działalrrości zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot

ti-{ł. i'rrl'.. :.. .|i. Ł.. .'1'i'Ł. -.}.L''.

il-'{'ilłljfułłlł:'i'l'L"' ' ż'J]'''l!._{ ii 'i ?lh[[łr,iu 
' }1ŁŹA --- /i00 '' Y5t;'ii!

IX.
Składniki mienia ruchomego o wafiości powyŹej 1o. 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

x.
Zobowiąania pienięŻnę o wartości powyżęj 10 00o Złotych, wtym Zaciągniętę kledyty i pozyczki oraz warunki,

najakich zostaĘ udiielone iwobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): '.....''.''.'...'..''''.'...

il/-. r.'Ę.........' 
p,J:i i' ł; 1.


