
U ]<Z i\ź i.} IVt '| -Ł] J 5 K j
i\ ;l Lrj a 1l (','., ll

oŚwIADCZENIE MA.IĄTKowE . 'jłł 1l, 
'. 
. ," (,; ,;l!]|i',1tJIi ',.'r' Ź..j..]

lt'ójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającój decyzje

adm inistracyjne w im icn iu !rójta.

Głubczyce, ania.....W. 
"''*...,'''?-o..4.5....UlYaga:

l. osoba składająca oświadczęnie obowiązanajest do zgodnego z prawdą' stalannego i zupełnego wypełnienia
kazdej z rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konketnym przypadku zastosowania, należy rvpisać ,,4Ę
dotyczy".

3. osoba składa.jąca ośWiadczęnie oborviązanajest okeślić przynaJeżność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małŹeńską wspólnością
majątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'
5' oświadczenię majątkowe obejmuje równięŹ wierzytęlności pienięzne'
6. W części A oświadczenia Zawarte są intbrmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchómośii.
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^ (imiona i nazwisło o.u' nu'*i.ro'loil;;) ^.' ^ 

" 
--urodzon}(a).' .. o':..l'i .4).1'.b .''.''.' .'' ' ... '' "'. ..'.... 'f]'yg(-..Y.Ś'p_.....'''.

' ''''' '''..''..'''.'' '''''...'..'. G1-Iż5'''..5f^?;ę.ż,'.'''.. 'Ę:=''.l'9Ó--.-GŁ_.Ur.ę1'y(ł
ll.ł/'!.J t_>.''.2#.t4 7 l\ l>' \)

r miejsce zarrudnienia. stinowisko lub funLcja

po zapoznaniu się z przepisami usta\r} Z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęnia działalności
gospodarczej przez osoby pełniace funkcje publiczne ( Dz' U' Nr t06,poz.ó79, Z l998 r. NI 1l3' poz. 7l5 ,Nr ló2, poz. l12ó,z1999r.Nr49,poz'483,z2000r. Nr26'poz.306,z2002r.Nrl13,poz.,984,Nr2l,1'
poz. l80ó ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. |J. z2001r.'Nr i42' poz. 159l,
zpó^' Zmianami ) Zgodnie Z art. 24h tej usta\ły oświadczam, że posiadam wchodzące w skład muiz"ńrki".j
wspólności majątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięŹne:

tl ą^P dc\u'"1l l

- srodkl plenieŻne Zgromadzone w !Ąalucie obcej:
tt '*ł '''a'r'!9:: '' .

- ,1 I ^ t/- papiery warto(ciowę: '...'''...''.....''.''''''.. ..'....'.'''''...''''1;.LM'?.'''ci!ł\.!'_1.''' j'..

...'..''.'........''..'..na kwotę'.
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)14Cl ' Dom o powierzchnj. .....(.|.-".|..Y-.'.....'.'.'.'..'...'.-.-......'..'.m2' o wartości:
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tytuł plawny: ..' ...'V..SP..ggi.tl''.S-łs:..S9-..'....'......
Ż' Mieszkanie o pouierzchni; .''.''''m], o rłaności:
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Z tego tytułu osiągnąłenl (lam) lr' roku ubiegłym plzychód j dochórl w lvvsokości:



r}łuł prawny:
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_ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakięt Większy niż l0 % udziałów w spółce: ........'.....'.....'''

Z tęgo tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę iemitenta akcji:
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akcje te stanowią pakier większy 
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Z tego tytułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

mienia i datę nabycia, od kogo:

Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynalemego dojęgo majątku, odrębnego) odskarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek iamorądu terytolńtnego, ictr zwiąłó; i'ó ;;komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w droaze pńars" -'"ń' p"d*j 
"pi,

vt.
l ' Prowadzę działa|ność gospodaIcZą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami tt'"we "dlaey/l

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

Ż' 7arządzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
( należy podać formę prawną i przedmiot działalności)........'........''....'..... 

'.

- wspólnie z innymi osobami ' '!)'
Z tego tyfułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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- jestem członkiem zarządu 1oa ki;';,'.'........'..'..-.-.- o-Ez€.>- . .2*'P'?A.H]... .''.....ę,.Ę''-,l. 9ż ' La,4Ą



Z tego t}'tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .-',,l.+......-./.!...l:\
x5 4+5. go. .'.'..'..-||'ł :...9ł=:

2. W Spółdzielniach:
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3. w fundacjach prowadzących działa|ność gospodarczą:

_ jestem członkiem zarządu ( od kiedy ) ll

- jesrem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) ;.............................
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):......'...'.
z tego t}'tułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v I.

Inne dochody osiągane Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanięm kwot
uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

Składniki mienia ruchomego o waltościpowyŻej l0. 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
podac marke. model i rok produkcji): ............................

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte ked1',ty i pożyczki oraz warunki'
najakich zostały udzieIone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem' wjakie| wysokości): .........''.......'....''''.
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