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oSWlADGzENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Głubczyce, dnia 10.09.2018r'

Uwaga:

1- osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąt starannego izupełnego
wypełn ien ia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym pŻypadku zastosowania, należy Wpisać
..n ie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŹność poszczególnych składników
majątkowych' dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkoWą'

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą.
s. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmu'e również WieŻytelności pieniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

]a, niżej podpisanV(a), Joanna Ryszarda Mróz
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szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
(nriejsce zatrudn enia, stanowisko ub funkcja)

po Zapoznaniu się Z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o
1875)' Zgodnie z ari.24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam
majątkoWej iub stanoWiące mój majątek odrębny:
t.

Zasobv pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
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sa morządzie gminnym (DZ. u ' z 2aI7 r ' poz'
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

]lZeŻmianąwp.owadzonąprzez51pkt1rozporZądzeniaPrezesaRadVMinistróWŻdnia)8czelwca2a77r'
Żrnieniającego rozporZądŻenie W spraWie okreś enia WzoróW formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy wójta,5ekretarza gminy, skarbnika gnT]nY, kieroWnika jednostki organ Żacyjnejgminy'
osoby zarządŻającej iczłonka organu z.rządzającego gminną o50bą praWną oraz osoby Wydającej decyzje
ildm]nisl|.c\']I)c \ in]icniuN(;]1d(I)7 Lj pol. l298)- ki(')fe \\eslk) i\ ż\cic7dnicln lIipcl 20li r'

i.Dorn o powiefzchni: nie dotyczy mz, o wartości:

2.MiesŻkanie o powierzchni:46 m2, o Wartości: 115,000,00 zł
tytuł praWny: Własność

3.Gospodarstwo roine:
rodraj gospodarstwd: .......................... ..... powierzt hnia:
o Wa rtości:



rodzaj za budowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rokU ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..'............... .. .. ..'.. ...''.
4' lnne nieruchomości:

,, ^^ lpowlerzcnnla:41,JŻ m
m ieszkanie
o Wartości: 90.000,00 Zł

tyTUł praWnv: Własność
ilt.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych

W których uczestnicZą takie osoby - naleźy podać licŻbę i emitenta
nie dotyczy

osób prawnych lub przedsiębiorcÓw'
udziałów:

udziałV te stanoWią pakiet Większy niż l00zo udzialow w spólce: ..'..'..''.''.'''.

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

Z tego tvtułU osiągnąłem{ęla m ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

tv.
Posiadam akcje w spó'lkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorcÓW,
W których ucŻestniczą takie osoby należy podać licŻbę iemitenta akcji:
nie dotyczy

aLCje te stanoWią pakiet Większy niż 10% akcji w społce: ...'.'........'.'''

Z lego tytułu osiągnąłem(ęlam) w rok,.r ubieglym dochód w wysokoś( i: ..''.''.''.''''.'..'''.''.'

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta akcji: ..'.''.''.'..'..'....'..'....''
nie dotycŻy

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

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
W drodze przetargu _ należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

vt.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dŻiałalności): nie dotyczy
_ osobiście nie dotvcŻV



Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m ) W rokU ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......'.''......''.'..'.........''..'''...
2.Zarządzam działa lnością gospodarczą lu b jestem p rZedstaWicie le m pełnomocnjkiem ta kiej działaIności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

_ osobiście.

_ Wspólnie Z innymi osobami

./ tego tVtUlU osiągnąłem(ęła m ) w roku ubiegłym dochod w wysokosci: '.'''.''.''.''.''''.''.''

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczv

' jestem cZłonkiem zarządu (od kiedy): .'..'..'..'..''...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewilyjnej (od kiedy);

Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v t.

lnne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe| lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
szkoła Podstawowa nr 2 W Głubczvcach- 45440,1'29 zł
Urząd Miejski W GłUbczycach _4256 Zl

Spółdzielnia MiesŻkaniowa W Glubczycach- 3773,92 zł
Dochodv męża

tx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku oojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji):nie dotyczy

ZobowiąŻania pieniężne o Wartości powyżej 10 o oo Złotych,
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku
Kredyt hipoteczny {zakup mieszkania) 56346 zł millennium bank

W tym Zaciągnięte
z ja kim zda rzen iem,

kredyty i poŹyczki
w jakiej wysokości):


