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wójta' Zastępcy \ryójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gmin1,
osoby Zarządzającej i czlonka organu Zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjne w imieniu wójta.

Głubczyce, l"i 
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Uwaga:
l ' osoba składająca oświadczenię obowiązanajest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego łypełnienia

kazdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie majdują w konkletnym plzypadku zastosowania' należy wpisać !g!9
dotvczv".
osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynaleŹność poszczególnych składników
majątko\Ąych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małŻeńską wspÓlnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wielzytelności pienięzne.
w części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczącę
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz niejsca położenia nieruchomości.

CZESC A

Ja, niŹej podpisany (o, '''''''''.BĄM,łY ryx.Dx^.'utlŁ.
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lub tunkcja )

po zapomaniu się z pfzepjsami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczrre (Dz. U. Z20l'I r. poz' l393) oraz ustawy z dnia
8 malca 1990 I. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20l7 r' poz. l875), zgodr'ie z art' 24h tęj usta}vy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńSkiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
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- środki pieniężne Zgromadzone w walucie obcej: ''''}'ł:Ł d"śa{qĘ

ż tego tyułu osiagnąłem (łam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokosci: .....ł.!'(.4..'dł!"J%J
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w spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

IV.
l' PosJadap akcjew spolkach handlowych _ należy podać 1iczbę iemitenta akcji:
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Nabyłem (łam)'( nabył mój małŻonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) od

skalbu Państwa, irurej państwowej osoby prawnej, jednostek samolządu te$łorialnego, ich związków'
komunalnei osoby prawnei lub związku metropolitalnego następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodzę
prze(argu _.należy podac
łw_<...'rr'*t!vr1.

opis mienia i datę nabycia, od kogo:

1' Plowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prarłną i przedmiot działalności):''ł}iŁ..d'łaĘ.v
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2' Zavądzam dzialalnościa gospodarczą lubjeslem przedstarł ic ie lem petnomocnikiem (akięj dlialalności
{ naleŻy podac forme prauna i przedmiot dzialalności l.''''''ł.r.lg....{L9Ęt:< .. ...

Z tego 15tulu osiągnąłem ( lam)w roku ubieg[m dochód w wysokości:...''l\Ął{ '''td,łatz4r*ą.'..'.'..'''''t\
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- jestem czlonkiem rad; nadzorczej ( od Lied)): .|-1.Lę...oł..ąałłd.'''''''''''J J '

Z tego t}'tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: łlł*. ' a*.łr. t-vl*++.
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- jestem człon]'iem zarządu r od kied1 ,1:' Ąu- Ł Ńl-c t_-uc }^-lt'- jęS(ęm czionkiem rdd1 ńdzorczej t od kied} -): '..l}\łs.....dł..Ę.qi.i'''''''....
- jestem czlonkiem komisji relr i4jnej l od kied; );..../.VLłe.''
Z tęgo b4ułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..

.}. \ł fundacjach prolr adzac1 ch dziala lnośc gospodarczą:
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jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.....l|łe'.
Z tego Ę'tułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ].--..''Q(

VIII.

Składniki mienia ruchomego o \Ąanoici pow)żej l0. 00Q &lych 1w prz;padku pojazdów mechanic/n\ch naleŻ\ -podac marke. model irok produkcjil; ..\)'p_LK5lił(' r Ń... c.pu'Ę. zpÓ.l..''''_''..ar--.....J.9 .9.ukriv rł

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 Złotych, W tym Zaciągniętę ked}ty i pozyczki oraz warunki'
na iakich 4ostaty udzielone 1rłobec kogo. rł zwiazku z iakim zdarzęniem. rł iakiei wrsokoś
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