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oŚw l A DCZE N l E MAJĄT KowEfu )r''Ęiffi ;WW'\
wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gniny'

osoby zarządzającej i czlonka organu zarądzającego Eminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta.

Głubczyce, ariu ..2..k.,8y..... k /,8........''...r.
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenię obowiąZanajest do Zgodnego z plawdą stalannego i zupełnego w}pełnienia

kaŻdej z rubryk'
2. leżeli poszczególle rubryki nie zrrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisać !4ig

dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić prz}naleŻność poszcŻegóhych składników

majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó]noścją
majątkową

4. oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięme.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jarvne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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II.
l. Dom o powierzchd:

3. Gospodarstwo rohe:

rodzaj zabudoły: ''.'.''..........'.....'.....hJ'ź dr-w'''''..
Z tego Ętułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ...................'....'......'..........

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fi.mkcja )

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalrrości
gospodarczej przez osoby pehiące firnkcje publicme (Dz. U. z2011 l. poz' 1393) oraz ustawy z dnia
8 malca l990I. o samorządzie gminny]l.(Dz.U. z20l1r. poz. l875)' zgodnie Z ań.24h tej ustauy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóhości majątkowej lub stanowiące mój

majątek o&ębny:
I.
Zasoby pieniężne:
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4. Inrre nieruchomości:

udziały tę stanowiąpakiet większy niz 10 % udziałów w spółce: ..''.'''..''''....'.''

emitenta

).kh".
o

Nabyłem (łam),( nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia pz}należnego dojego majątk-u, odfębnego) od
Skarbu Panstwa, irrnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samolządu tęrforialrrego, ich związków,
komurralnej osoby prawnej lub związku metropolita]nego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą ( naleĄ podać formę pravną i pŹedmiot działalności):.........

III.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego t]tułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .................

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i

akcje te stanowiąpakiet większy niz l0% akcji w spółce: ...........'.................

l tego t}tufu osiągnąlem ( łam ) w roku ubiegłym dochód lł wysokości:

akcji;

- wspóIrrie z innymi osobami

Z tego ry,1ufu osiągląlemiłam) w roku ubiegtym dochód w tł),sokości: ''............'.'...'....'

2' Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działahości
( naleĄ podać formęprawnąiprzedmiotdziałalności)'...''''....'.'.'.-........:l.../...x'..

""'Ą^}- "" ' dnv''LtłJ'(J- osobiście....'....
- wspólłie z irrn1mi osobami

z tego r}tutu osiągnąłem ( ]am) w roku ubiegtym dochód w w1sokości:'.......'

VIL
W spółkach handlorłych ( nazwa, siedziba' spÓłki):
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Z rego r}łufu osiąnąłem(łam) w roku ubiegh,.m dochód w w1sokości: ........'''''............'

2. W Spółdzielniach:

jestem członkięm zarządu ( od kiedy ):

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- j;;;.;i;"tu;;;;;;il.;;;.;jl;Jkr;;;;;...... ......... . . ..
- jestem czlonłięm komisji rewizyjnej ( od kiedy ):''.'''.....'
Z tego rynrfu osiągnąlem ( lam) w roku ubiegtym dochód u urysokości; .'''''....'.......''.....'
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Ime dochody osiąganę Z otułu Zaaudnienia lub innej działa]lości zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

..$.h.\.tt 1.0.?r:.
.......L...
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10' 000 złotych (w prłpadku pojazdów mechaniczrych należy

x.
Zobowiązania pieniężnę o wartości powyżęj l0 000 Złotych, w tym Zaciągnięte hedyty i pozyczki oraz warunłi,
najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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