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rvójta, Zastępcy Wójta, sekretarza grniny, skarbnika gminy, kierorvnika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gninną osobą prawną oraz osoby }yydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta.

Głubczyce. <1nia łł.o-y-'ł.Q.ł-8 .....'. ,.

Urvaga:
l . osoba składająca oświadczenie obowiąZana jest do Zgodnego z prawdą, stalannego i zupełnego wypełrrienJa

kazdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rLtbryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania. należy wpisać,'qig

dotyczy".
3. osoba składająca oświadcZęnię obowiąZana_ięst okeślić plzyna]ęŹność poszczególnych składników

majątkowych' dochodólv i zobowiązań do majątku odrębnego imajatku objętego lnałŹeńską Wspó]nościa
majątkową.

4' ośr'viadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granica'
5. ośrviadczenię najątkowe obejnuje równięŹ więrzytę]ności pieniężne.
6. W części A oświadczęnja zawarte są informacj ę j awnę, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruclromości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko Jub lunkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarcze.j przez osoby pehriące lunkcjc publiczne (Dz. U. Z 2011 l. poz' 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca i990 r. o samorządzie gminllym (Dz. U. z2011 r'poz. l875), zgodnie z at.24h lej ustawy
oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
nraj ątek odrębny:
t.
Zasoby pienieŹne:
- .rocjkl pi(l]ieln< zgromadzone rr lrrlt:uie polskiej: /-ł.a-ą

/

rodzaj zabudowy:
l\trlprJ\\n)
Z tego tytułu osiągnąłęm (łam) w roku ubiegłyn przychód idochód w wysokości:



4 Jnne nieruchomosci:
powierzchnia: r'źóą ?

o waltości:

t'\łul plawny;

IiI.
L Posiadan udzialy w na]ęŻ)' podać liczbę ienlitenta udzialów:spóikach hand lorv-v-.ch

'......kt.?''.e{ań<,

ud,, 'll1 te stanowia p.rkiet rriek'z1 niż l0 0o uJ,.idlo\\ w .pólce'''

l tep'o tytulu osiagnalsln 1lam1 w ioku rlbieqIll dochod tr rł).okosci:

lv.

akcje tę stanoWią pakiet większy niz i0% akcjiw spółce:

Z tego tytulu osiągltałerrr ( łam ) rv roku ubiegłynr dochód w wysokości:

Nabyłem (łam)'( naby} mój małżonek. z lv'vlączenienl mienia ptzynależnego do.jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej pańStwo\Yęj oSoby pralvnej. 'jednostek 5amolządu terytorialnego, ich zrviązków,
komunalnej osoby prawnej lub zrviązku metropo]ita]nego następujące ntienie' które pod]ęgało Zb}ciu lv drodze
pr,/elargu naleŻ) podac opis nlięttir id'l'e n'lhr'clr od looo'
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- wspó]nie z inlrynri osobanri

Z tego tytułu osiąglrą}em(łam) w rokrr ubieglym dochód w w)Sokości]

2. Zarządzam dzia|alnością gospodarczą lLlbjestcrn plzedstawicielenr pełnomocnikiem takiej dzia}ainości
( należy podać lbrmę prarvną i przednliot dzialalności )'

osoD1sc1ę
wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątern ( łan) w roku ubiegłynr dochód w w5,sokości:'.....''.'....

- jestem członkiem zarzaclu ( od kietly ), .ć.9.Ę,.42ź..€-ł.



v - iesrem czronkiem komisji rewi4inej ( od kied) ); *." furf1k........ 
.... ....... .................... ......

:ó: t!il:::ł::t:ł";l:"ńbt"sł. Jiii'oa ' -lsokości: ''''' '''

2. W Spółdzielniach: *r e4:?*
jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

- jestem członkjęm rady nadzorcze'j 1od kied1 
';:- jestem członkiem komis|i rewizyjnej ( od kiedy );

Z tego tytułu osiągnąłern ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

3. W lundacjach prowadzac;ch dziala]nośc gosProdarcza;*'*źT
- jestem członkięm zarządu (.od kiedy )

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) :....'''.........'...'.''.......
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):'''...''
Z tego ĘĄułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w rvysokości:

VIII.
Inne dochody osiąganę Z tytułu zatrudnienia lub innej działa]rrości zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzvskiwanvch z każdęso tvtulu:
>2óŻń d'' Ż. ż.-Lt'a'ŁJł,*''.. ae 
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Składniki nięnia r'uchomego o wartości powyż€j l0' 000 złotych (w przypadku pojazdów mecha1\\Czny.,h l)aLęŻy

Zobowiazania pieniężne o wartości powyżej i 0 o00 Złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki olaz warunłi,
najakich zostaĘ udzieJone (wobec kogo, w ąwiązku_ z jąkim zdarzenięm. w iakięi wviotos"il,
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