
t-ipnułjqr€ló'rołptt
4d_100 cŁUI}czYaF
ul NiePo,1ległośd

oŚwrłoczumn MAJĄTKowE
Radnego gminy Za Żol7 rok

Gfubczyce dnia 29-04-2018 r.
Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiąZsna jest do zgodnęo z prawdą' starantrego i zupelnego

wypelnienia kaźdej z rubryk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zast sowania, naleźy wpirać -oie

dotYczv'.
3. osoba skladająca oŚwiadcz€nie obowiązana jest określić przynależność poszczrgólnych skladników

majątko\łych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębtrego i majątku objętego maŁż€ńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stani€ majątkowym obejmuje równiez wierz}telności pienięzne.
ó. W czgści A oświadczenia zwańe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawn€ dotycąc€

adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A
Ja. niŹej podpisany (a). Adam Bucbaniec

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 08_06-2967 w cłubczycash
Firma Handlowo Usługol,va ,,DANEK ' Adriana Mielnik, Głubczyce Sady 4l
Stanowisko; kierowca-marketingowiec

( miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z prz€pisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. zŻ017r. pz-
l875), Zgodnie Z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne Zgromadzone w walucie polskiej: 5020 zł

- środki pienięŻne Zgromadzone w walucie obcej: ńe doryczy.._........'..'............

- papiery wańościowe: nie doĘczy......

'.....''...._...._..........'na kwotę.'.'.................._...'....

II.
1' Dom o powierzchni: 200 m2, o wańości: 200 000 Złotych

t}.ruł prawny: wspóhvłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy.''......''....'..''....D2, o wartości:'

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne, Powierzchnia; 1,36 ha

rodzaj zabudowy : stodoła................'...........

b'tuł prałly: własność oraz współwłasność...............'..
Z tego błułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości: 5000 złotych

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy.............

o wartości:



fiI.

1' Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prau.rrych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyc2y............

Ż tego t},tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłyn dochód w wysokości:.........'...

2. Posiadam udziaĘ w innych społkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego q/fufu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w łysokości:..'...........'..

tv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem grninnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę i ęmitenta akcji:

Nie dorl c zy............

udziały te stanowią pakiet większy niż l0 % udziałów w spółce:'..--..-..........''.._

akcje te stanowią pakiel więks4 niŹ l00o akcj i w społce:................

Z tęgo q/fułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubieg,lym dochód w wysokości:'''..........

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlo\łycb _ należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego t]łufu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokoścr:............'

Nabyłem (am),( nabył mój małŻon€k, z wyłączeniem mienia przyrależnego
Skarbu Panstwą innej pańsflvowej osoby prawnej, jednostek samorządu
komunalrrej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mieni€,
przgtargu nalęŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

do jego majątku, odrębnego) od
ter}torialnego' ich związków'

które podlegało zbyciu w drodze

vI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą ( nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście....

- wspólnie z innymi osobami..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

2' Zarądzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicie]erĄ pęłnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.................'

- osobiście..''.''..'''''
- wspólnie z innyni osobami...

Z tego o.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.....'........'..'.

^/),r



vn
W spółkach handlowych ( nazwą siedziba' społki): nię dotyczy

_jestem człoŃiem Zarządu ( od kiedy?:.

-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ...................'....

-jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:

Z tego ł.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.''---.'...'.

VIIT.

Inne dochody osiągane z Ętulu zatrudłienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tyfułu ( oraz dochody współmałżonka):
Dochód z 6łułu pracy w F'H.U. ,'DANEK" l l33l,28 Złotych
Dochód z łtułu Przewodniczącego G.K.P. i RPA_ ordz prowżja soĘsa za ink aso 11494,69 złotych
Dochód z qtułu zryczałtowana dieta Radnego i SoĘsa tslzo,ń złowcn

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej
podać markę, model i rok produkcji): n ie dotyczy

l 0 000 żotych (w przypadku pojazdów mech anicmych na\eĘ

x.

Zobowiązania pienięZn€ o wartości powyŻej l0 o0o Złotych, w fym Zaciągnięte lcedyty i poz),czki oraz warunki'najakich zostały udzielone, (wobec kogo 
' 
w związl<l, zjakim zóarzeniem, w jakiej

wysokości):......'.'...
K'red}t gotówkowy 25000 złotych Bank Społdzielczy w Gfubczycach


