
oŚwIADCZENIE MAJĄTKoWE
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Głubczyce dnia l 7.09.2018'r'
UlYaga:
1. osoba składająca oświadczenie obołviązana jest do Zgodnego Z prawdą, starannego i Zupelnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 'qĘ

dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiąZana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
ó. W części A oświadczenia zawart€ są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu Zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżei podpisany (a), Ryszard Junka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 06 kwietnia 1958 r. w Głubczycach
P.H.U JUNKA AUTOMOBILE
ul. Kollątaja 14
48-100 Glubczyce
wł,AsCICIEL

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapozraniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U' z 2001r. Nr l42'
poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23., poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
l806)' zgodnie z ań. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek o&ębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.9 000'-
- śIodki pieniężne zgromadzone w walucię obcej:1500 EURo
- papjery Wartościowe: nie dotyczy na kwotę nie dotyczy

II.
l. Dom o powięzchni: dz. 0,0465 ha / 182m2, o wartości: 250 tys zI, garaż o pow. 12m2 o wartości 12 tys zł.

tytuI prawny: własność
2. Mieszkanie o powierzchli: nie dotyczy m'' o wartości: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rohe:

rodzaj gospodarstwa: gospodarstwo rolne, powierzchnia:.3,14 ha
o wartości: 450 tys zł
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalno - warsztatowy! zabudowania gospodarcze
tytuł prawny: wlasność
Z tego t}tułu osiągnąłem w roku biezącym ptzychód w wysokości: 9 000'-PLN

4' Innę nieruchomości:
powierzchnia: sklep' warsztat, pomieszczenia socjalne i magazynowe, IokaIe użytkowe o Iącz. pow.908

m2' |okal użytkowy o pow' 3ó,7 m2, budynek wielorodzinny o pow.322,7 m2, budynek mieszkalny o pow.
84m2. o wartości: l 200 tys zł'

tytuł prawny: rłspóhYlasność malżeńska



III.

1. Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminrrych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczesmiczą takie osoby nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziĄ te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
nie dotyczy

2. Posiadam udziaĘ w irrnych spółkach handlowych _ naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

Z tego t}łułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gmirulych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
nie dotyczy

Z tego t),tułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlołych naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:
ni€ dotyczy

Z tęgo t}tufu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

Nabyłem (am),( nabył mój małżonęk, z vyłączeniem mienia prz}naleŻrego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, innęj panstwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytolialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mięnie, któIe podlegało zbyciu w drodze
przętalgu nalęży podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:

Nieruchomość po bylej cegielni wraz z działką o pow. 1'0544ha w 1997 r od UMiG Glubczyce

vI.

1' Prowadzę działalność gospodarczą ( nalezy podać fomę plawną i przedmiot działalności):.........'''
P.H.U JUNKA AUTOMOBILE rv zakresie handlu i usług motoryzacyjnych
- osobiście. osoba fizyczna prowadząca dziaIalność gospodarczą
- wspÓlnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku bieżącym przychód w $Tsokości:
przychód: 162 766,88

2. Zatządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, peŁromocnikiem takiej działahości
(naleĄ podać formę prawną i plzedmiot działalrrości): nie dotyczy

- osobiście .nie dotyczy
- wspólnie z inny,rni osobami' nie dotyczy

Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. nie dotyczy



VII
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki):nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu ( od kiedy?nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:nie dotyczy

vuL

Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanięm kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:
dióta radnego za miesiące od styczeń do końca sierpnia 2018 roku w kwocie 8 208'00'-

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 oo0 złotych (w przypadku pojazdów mechanic znych na\eĄ

i'ord F150 z 2006 roku 30 000r : Nlercedes ATEGO z 2002 roktt 45 000'- ;

tveco Dailly z 2007 roku 3ó 000'-

x.

Zobowiązania pienięŹne o Wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym Zaciągnięte k].e dw I pożyczki oraz warunki,

najakich zostały udzielone' (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):'

nie dotyczy


