
oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Radnego gminy

Głubczyce, dnia 14 wrześtia 2018 r.
Uwaga:
1. osoba składajqca oświatlczenie obowiqzana jest do zgodnego z

prawdq, stalannego i zupełnego wypełnieniu każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znujdujq w konkretnym przypadku

zastosowuniu, należy wpisać ,,nie dotvczv".
3. oso ba s kłudaj qca oświadczenie o bowiqzana j est określić

przynależnoś ć poszczegóInycll s kładników maj qtkowych, dochorlów i
zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego mułżeńskq
wspóInościq maj qtkow q.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za
granicq.

5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności
pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawnrte sq informacje jawne, w części B zuś
informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkgnia składajqcego
oświadczenie oruz miejsca położenia nieruchomości.

Ja, ilżej podpisany Józef E'dward Lenartowicz zd. Lenartowicz, urodzony
01.05.1959 r., w Głubczycach, radny Rady Miejskiej w Głubczycach pcl
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoruądzie
gminnym (Dz. U. z 201.7r., poz. 1875 zgodnie z afi. 24h tej ustawy
oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspóiności
majątkowej lub stanou'iące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 15,0 tyś' złotych
- środki pienięzne zgromadzone w walucię obcej: Nie dotyczy
- papiery wartościowę: Nie dotyczy na kwotę Nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchnt:94,8 m2, o war1ości ok. 95000 złotych tytuł

prawny - własność majątek odrębny.
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2. Działka o pow. 0, 1 0 ha, wartość działki łączna z ceną domu z poz. 7

- własnoŚć majątek odrębny'
3. Lokal mieszkalny o powierzchni: 54,92 m2' o wartości ok.101000

złotych - własność wspólność małzęńska.

7.

Działka o pow. 0,0783 ha (8/l00 udziafuw działce) wartoŚć udziah]
w działce łączna z cęrrą lokalu mięszkalnego w poz. 3 - własność
wspólność malżeńska.
Lokal mieszkalny o powierzchni 35,,18 m2, o wafiości ok. 13046
złotych - własnośó wspó1noŚć małzęńska.
Wieczyste uzytkowanie gruntu na działce o pow. 0,0194 ha (udział
12lI000) narzecz właścicieli lokalu mieszkalnego - wartość udziaŁu
400'55 złotych, płatna w rocznych ratach dot. poz. 5 - wieczyste
uzytkowanie wspólność małżęńska.
Boks garazowy o powierzchni uzytkowej 15,46 m2 o wafiości ok.
4063 złotę - własność wspólnoŚć małzęńska.
Dztałka o poY. 0,0094 ha udziafu 19/100 wartość w działcę łącztla z
ceną boksu garużowego w poz.1 - własność wspólność małzeńska.

ilr.
1. Posiadam udztały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby należy
podać liczbę i ęmitenta udziałów: Nie dotyczy. IJdziały te stanowią pakiet
większy niż 10 %o udziałów w spółce: Nie dotyczy. Z tego iytuŁu
osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy.
2. Posiadam udzl'aĘ w innych spółkach handlowych należy podać liczbę
i ęmitenta udziałów: Nie doĘczy ' Z tego tytułu osiągnąłem w roku
ubiegłym dochód w wysokości; Nie dotyczy.
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzjałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców' w których uczestticzą takie osoby - należy
podać liczbę i emitenta akcji: Nie dotyczy. Akcje te stanowią pakiet
większy niż 10oń akcji w spółce: Nie dotyczy. Z tego tytułu osiągnąłem w
roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy.
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać, Iiczbę
i emitenta akcji: Nie dotyczy' Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochód w wysokości: Nie dotyczy.
v.
Nabyłem, nabył mój małzonek, z wyłączetiem mięnia przynaieżnego do
jego majątku, odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej ósoby
prawnej, j ednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej

4.

5.

6.

8.



/

osoby prawlej lub związku metropolitalnego następujące mienie, którę
podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: Nie dotyczy.
vI. 1' Prowadzę dztałalność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności) - Nie dotyczy. osobiście Nie dotyczy. Wspólnie
z innymi osobami. Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód
w wysokości - Nie doĘczy.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną
i przedmiot działalności): Nie dotyczy. - osobiście Nie dotyczy. - wspólnie
z innymi osobami Nie doĘczy. Z tego tytuŁu osiągnąłem w roku ubiegĘm
dochód w wysokości: Nie dotyczy
VII
W spółkach handlowych (tazwa, siedziba, spółki): Nie dotyczy.- iestęm
członkięm zarządu (od kiedy?: Nie dotyczy. Jęstęm członkiem rady
nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy. Jestem członkięm komisji rewizyjnej
(od kiedy?: Nie dotyczy. Z tego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym
dochód w wysokości: Nie doĘczy.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej Iub za1ęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu
(oraz dochody współmałzonka) ;

Dochody razęm'. 49 951 ,56 złotych.
Dieta radnego 4'256,00 złotych.
IX.
Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok
produkcji): Nie dotyczy.
x.
Zobowiązania pietiężne o warlości powyzej 10000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki' na jakich zostaĘ udzielone,
(wobec kogo, w zllviązku, z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Nie doĘczy.


