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oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
Radn€go gminy za okres od 0l-0l-2018 do 31-08-201E rok

Głubczyce dnia 15-09-20l8 I.

U\ryaga:
t. osoba skladająca oświadczenie obo}Yiązana j€st do zgodnego z prawdą, starannego i zup€lnego

wypelnienia każdej z rtrbryk.
2. Jińli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać ,'aĘ

dowczv".
3. osóba sktadająca oświadczeni€ obowiąZana jest określić przynaleźność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębn€go i majątku objętego małźeńską
wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy m3jątku w kraju i za gratricą.

5. oświadcz€nie o stanie majątkowym obejmuje również wi€rzyt€lności pieniężne.

ó' W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne' w części B za ś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia ni€ruchomości.

czĘŚc A
Ja. niŻej podpisan} (a'. Adam Buchaniec

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 08-0ó-29ó7 w Cłubczycach

1. Firma Hand|owo Usługowa ',DANEK'' Adriana Mielnik, Gfubczyce Sady 41

Stanowisko: k ierowca-marketingowiec
2. Morawiec Transport Sp. z o. o. , uI.3'Maja 52A, 48_250 Głogówek

Stanowisko: kierowca-męchanik {iĄDN{ RA Dq N tąSll lel
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) -

po zapozrraniu się z przepisami ustawy Z dnia 8 malca l990r. o samorządzie gminnym (Dz' U ' z2017r. poz.

1875), zgodnie z art. 24h tęj ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącę mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięŹne:
- śIodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5055 zł

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nię dotyczy

_ papięry wartościowe: nię dotyczy..''..

II.
l. Dom o powieĘchni: 2oo m2, o wartości: 200 000 złotych

Ę.tuł prawny: wspóhvłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dofczy'.......-...'.....'.'...m2, o wartości:.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne' Powięrzchnia: 1,36 ha

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

|.tuł prawny: łłłasność oraz wspófułasność..................
Z tego BĄułu osiągnąłem (ęłam) w rok-u od 0l-01-2018r do 3l-08-2018 r prrychód i dochód w wysokości:

4000 złotych
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotycZy.............



III.

l' Posiadam udziĄ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'
w których uczestniczą takie osoby naleĄ podać liczbę i ęmitęnta udziałów:
Nie dotyc2y............

udziaĘ te stanowią pakiet większy niz ]0 ozo udziałów w spółce:'....'.........'

Z tęgo bĄułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............'

2' Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągalem ( ęIam ) w roku ubiegtym dochód w wysokości:''..''..'''...'_._...........

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminrrych osób plawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy............

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:................ '..........'..

Z tego tytufu osiagnąlem ( ęlam ) w roku ubiegtym dochód w urysokości:...''.'...........'.''''.....

2' Posiadam akcje w irrrrych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: nię dotyczy

Z tego tyułu osiągnąłem ( ęłam 1 w roku ubiegtym dochód w urysokości:.............

v.

Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pŹ}.należnego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jędnoslek samorządu ter}torialnęgo, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienię, które podlegało zbyciu w drodze
plzętargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą ( naleĄ podać lormę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście.

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości:..............'...

2' Zarządzam dztałalnością gospodarczą lubjęstęm przedstawicięlęm, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy._.................

- osobiście....'.........
- wspólnie z innyrniosobami......



V

Z tęgo Ętufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości..................-
VII
W spółkach handlowych ( nazwą siedzibą spółki): nie dotyczy................

- jestem członkiem zarądu ( od kiedy?:.......

- jesrem członliiem rady nadzorczej ( od kjedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?: '.'..'..........

z tęgo o,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..................

VIT.

Inne dochody osiągane Z tytulu atrudnienia lub innej działalności zarobkowej 1ub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych Z każdego tytułu ( oraz dochody wspóhnałzonka):
Docbód Z Ę'tufu pmcy w F.H.U. ,,DANEK' 6420 złoĘch
Dochód z t54ufu pracy w Morawiec Transport sp. Z o. o. 2304"72 złotych
Dochód z Ę'tułu Przewodliczącego G'K.P. i R.P.A. oraz prowizja soĘsa za in&aso 6812,90 złotych
Dochód z Rtufu Zryczałtowana dieta Radnego i SoĘsa 8760,00 Złotych

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyŹej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

x.

Zobowiąania pienięŻne o wartości povyżęj l0 000 Złotych, w $łn zaciągnięte lced}ty i połczki oraz warunki,
na jakich zostĄ udzielone, (wobec kogo , w związkll, z 1akim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):...........'
Krcd}t gotówkowy 25000 złoĘch BaŃ Społdzielczy w Głubczycach
Kled},t gotó}vkowy 15000 złotych Bank Społdzielczy w Głubczycach


