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oŚwlADczENl E MAJĄTKowE

Radnego gminY

Cłrrbczyce dnia 26.04.20 l8.r.

U\Yaga:
i, órol" składająca ośrviadczcnie obowiązana jest do zgodnego z prarrdą' staranncgo izupelnego

rrypelnicnia klżdcj z r'ubrr k.

z. Jił'eti poszczególne r.utlryńi nie Znajdują }v konkretnynr przypadku Zastoso\Yania' należy rvpisać 
''qĘ

dotYczY".
r. o*=ń1t'tu,l"1ąca oświadczenie obowiązana jest określić przynaieżność poszczególnych skladników
'' 

rnnlątLo\uy"r', tlocho<lów izoborriązań do najątku odrębncgo i majątku objętcgo małżeńską

rr5pólllością ma iątkuwą.
4. ośiviatlczcnie o stanie majątko\rym dotyczy majątku rv kraju i za granicą'

5. Oświadczenie o stanie nlająt!{o$ym obejmuje równi€ż rvierzytelności picniężnc'

i. w części A oświarlczenia Zawarte są informacje jarvne, w części B zaś informac|c niejawne dotycząc€

adresrr zanlicszkaIlia skladająccgo ośłiadczenie oraz miejsca położenia nieruchonlości'

czĘŚc A
Ja' niżej podpisany (a), ILyszard Junka

(irniona i nazrvisko oraz nazwisko rodowe)

ulodzony (a) 06 krvietnia 1958 r. w Głubczycach
P.H.U JTINKA AUTOMOBILE
ul. Kollątaja 14

48-l00 Głubczyce
WŁAŚCICIEL

( miejsce zatrudnierlia, stanowisko lub funkcja)

po zapozlraniu się z przepisami ustawy z clnia 8 marca ]990r" o samorzą^dzie gminnym ( DZ' U' z 200ll' Nr' l42'

por''is9trror.Żoó2r.Ńlz3',poz'z20'Nr62,poz'558,Nrll3,poz'984,Nrl53,poz'l27liNr2l4'poz-
!sóo1, rgoon;" zart.24htęj ustawy oświaclczanr' że posiadam wchodzące w skład małżeńSkiej wSpó]ności

najątkowej lub stanowiące nló_j nrajątek odlębny:

t.

Zasoby pienięŻne:
- śro<1[i pieniczne zgromadzone rv walrrcie polskiej:'10 000'-

- śroc1ki pienięznc zgromadzone rv walucie obce_j: 2 000 EUIł'o

- papier1' wartościov e: nie dotyczy na kwotę nic dotyczy

It.
l' Don'' u po*i".r.hni: tlz. 0,tl165 hrr / lli2n2, o wartości: 250 tys zl' garaż o pow' l2rn2 o lvartości l2 tys zl'

tytuł prawny: wlasność
:. lżi"szt<anle ó powielzchni: nie tiotyczy m2, o lvartości: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
3. Cospodarstwo rolne:

rodza.! gospoclarstwa: gospodarstlvo rolne' powierzchnia:'-r' i 4 h1

o wartości: 450 tys zł
rodzaj zabudowy: budynek micszkaIl1o _ warsztatowy' Zabudo'łania gospodarcze

tytuł prarvny: \YlasnoŚć
ź t.go Lytułi osiągnąłem rv roku ubieglym pr'zychód i tlochód iv lvysokości: 15 0il0'-

,l. lnne njer'uchomości:
powierzchnia: sklep,'lrarsztat,;loinieszczcnia socjaInc i magżrZyno\re' lokale użytkowc o łącz' pow' 908

m2, lokal użytkołvy o porv.36,l m2, budynek rvielorodzinny o poly' 322'7 m2' budynek mi€szke!ny o po}v'

8'lrn2. o wartości: l 200 tys zł.

tytuł praw]]y; rvspółłvłasność nrałżeńska



. Posiadam udziały w Spółkach handlowych z udziałem gminnych osób. prawnych lub przedsiębiorców'

* rlorv"L u"."rini"'ą tuki" osoby _ należy podać liczbę iemitenta udziałów:

nie dotyczy

udziĄ te stanowią pakiet większy niŻ l0 o/o udziałów w spółce:

nie dotyczY

Z tego ty'tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

2. Posiaclam udziĄ w innych spółkach handlowych _ na]eży podać liczbę i emitenta udziałów;

nie dotyczy

Z tego t}łułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

IV.

l . Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'

* rio.y"r' uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje tę stanowią pakiet większy niż l07o akcji w spółce;

nie dotyczy

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

nie dotyczY

2. Posjadam akcje w innych spółkach handlowych naleŹy podac liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tęgo osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

nl€

Nabyłęm (am).( nauył)rĄ małŻonek, z łryłączeniem li'li" |1?Tl:ii:i:''o:^l"'i:,T*F,:ffi
;#J';' r:lilil^, 

'""';q;"Ń;*;;;j 
*ou!'p,a*nej' jedno<iek'samorządu.Ef}lolil,,"jłl _li1, 1]'1'"1i]^--iku;ęiroDolital'rśAó 

naStępujące lnięnie' i*ółę podlegało zbyciu w drodze
komunalnej osoby prawnej lu\ią 

| | =-
'\

Nieruchomość po byłej cegielni w'""XaiulĘ ql*'' L'0544ha w 1997 r od-UMiG Glubczyce

vl.

1 ' Prowadzę działalność gospodalczą ( naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):"""'"'"'

p.i.u .luNxl łutorvIósII-n w zal(resie handlu i usług motoryzacyjnych

- osobiście. Osoba fizyczna prowadząca dzialaIność gospodarczą

- wspólnię z innymi osobami: nie dotyczy.

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochod w wysoEoscl:

n.'*hód, J04 4l9,55 dochód: 15 684'03

,';':i:;;;; *.,;;i'i"iiu g"w"J".-ą lub jestem przedstawicielem, pełlomocnikiem takiej działa]ności

inJ.zy'poou. lorlne pra*ną i przedmiot dzialalności): nie dotyczy

- osobiścię 'nię dotyczy
- uspÓlnie z inn5nl' osobami' nię dolyczy

z tegoiytuło oriągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochod rł wysokości' nie dotyczy



vlI
W:pólkach handlowych 1 naztva. siedu iba' \pólli):nie do(}cz}

- ie'tem czlonkiem Tarladu ( od liedy?nie dotyczy

-ięstem członkiem rady nad10rcZej ( od kiedy): nie dotyczy

- ięstem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:nie dolyczy

zi.go ivt"łu osiągnąłem1ęłam '1 
w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

v l.

lnnedochodyosiąganęztytuluzatrudnieniałubinnejdziała)nościzarobkowejlubzajęć'zpodaniemkwot
rrzvskiwanvch Z każdęgo tytulu:

diera .al'lnego za 2017 rok w kwocie l2 08'l'-

IX.

Składniki rnięnia ruchomego o waności Po$yżej lo ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

norlać marke. model i rok produkcji):---"_____""-'___""__

h".o nrsO ) 2006 roku :O OOO,- ; Mercedes ATECO z 2002 roku 45 000'- ;

lveco Dailly z 2007 roku 3ó 000'_

x.

7'oborviazania pieniezne o wartości po\t)żej lo o(n zbł.-ch' \ł t).-m zaciągnięte kred}ty ipoĄczki oraz warunki'

;;;"k;il;;i} udzielone' (u obec kęo. l*'zvia*u z jaliim zdarzeniem. rv jaliiej rvysokości):.

I


