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wójta' Zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierorvnika ieo nostłY6igf,ll l!ł$ffij gminy,
osoby zarządzająccj i czlonka organu zarądzającego gminną osobą prawną oraZ osoby wydaj4cej decyzje

administracyjne w imieniu wóita.

Głubczyce , dnia 08 kwietnia 2015r.
Ułvaga:
l ' osoba skladająca oświadczęnie obowiązanajest do zgodnego z prarvdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konketnyn przypadku zastosorvania, należy wpisać 

''aĘdotyczy".
3. osoba składająca oświadczęnie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętęgo n]ałŹeńSką wspólnością
majątkową.
oświadczenię o Stanie majątkow1,m dotyczy majątku rv kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierz}telności pieniężnę.
W części A oświadczenia zawarte są informacj e jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamicszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchoności.

czĘŚc A

Ja, niŻej podpisany (a)' ANNA HAUPTMAN- GŁoGlEwlcZ nazwisko rodowe HAUPTMAN
urodzona 22 sĘcznia l973 roku w Gfubczycach
URZĄD MIEJSKI w GŁUBczYcAcH - SEKRETARZGMINY

( mięjsce zatludnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustarvy z dnia2l sierpnia l997 r' o ograniczeniu prowadzenja działa]ności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz' U' Nr 106,poz.679, z l998 r. Nr l l3' poz' 715 ,

Nr ló2,poz' 1126,z 1 999 r. Nr 49 , poz. 483' z 2000 r' Nr2ó,poz'306'7'2002r.Nrl13,poz.'984,Nr2l4,
poz' l 80ó ) oraz ustawy z dnia 8 marca l 990 r. o samorządzie gminnym ( Dz' U ' Z 200 l r'NI 14Ż, poz. l59l'
z późn. anianami ) zgodnie z ań.24h tej ustawy oświadczam. Źe posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięŹne zgromadzone w rvalucie polskiej: 30 tys. zl..

środki pienieżne zgromldzone rł rralucie obcej: nie dotyczy'.'''''..

_ papiet1 rlanościorvę; nie dotyczy

It.
l' Dom o powierzchni: l20 m2, o rvartości: 300 tys. złolych.

tytuł prawny: }vlasność
2' Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o Wartości:

t1tul prarł n; ;

3. GoSpodalstrvo rolnę:
rodza-l gospodarstwa:
o wartościj

tl tul prau n1 :

Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubieglym przychód idochód w wysokości:
4. Innę nięruchoności:

powierzchnia: dzialka pod domem 0,05,ló ha o wartości: 50 tys. złotych
tytuł prawny: rvłasność

UI.
1 ' Posiadam udziały w spółkach llandlorvych - naleŻy podać liczbę i enitenta udziałów:

nic dotl czl
tlJzialr tc ttanorria rjakic( uięk5,/\ nil l0 oo lld/iałó\ u spolcc: ''''''''''''''''
./ lcgo rr tttItt o.i.lgnalcm tlam) w roku ubicgl5 m dochód rt rrr.okoir;i;

nie dotyczy'...'., po\Yięrzchnia:



IV.
1. Posirdam akcje w spółkach handlorvvch należY podać ]iczbę i ęlnitenta akc.ii:

nie dotyczy
akc.ie te Stanowią pakiet większy niż l0% akcjiw spółce:

Z tęgo t}tułu osiągnąlern ( łam ) rv roku ubicglvm dochód w rvysokości:

Nabyłem (łam),( nabył mój małŻonek' z wyłączeniem mienia przynależnęgo do jego majątku' odrębnego) o<1

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tęrytorialnego, ich zrvi_azkólv lub od
komunalnej osoby prawnej następLrjące mienie, które podlegało Zbyciu w drodze przetargu należy podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy
vt.
l. Prowadzę działalność gospodarczą ( naIeży podać fomę prarvną i przedmiot dziaIalności): nie dotyczy

- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) rv roku ubicgłym dochód w lvysokości; .'.'''..''''''....'.'.......
2. zarządzam działalnością gospodarcza Iubjestem przedstawicieIem pełnomocnikiem takiej działalności
( na]eży podać formę prawną i przedmiot działalności )'....''..''...........'''

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

- wspóJnie z innynri osobami
Z tego tytułu osiągnąłem ( lam) w roku ubiegIyn dochód w rvysokości:...'''.....'.'.......

VII.
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy):

-jestem członkiem komisji rervizyjncj ( od kiedy):

Z tego t).tułu osiągnąłem(łanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2' W Spółdzielniach: nie dotycZy
- Jęstęm członkiem zarządu ( od kiedy ):

- .jestem członkicm rady nadzorczej ( od kiedy ):
- 'jestem członkiem komisjirewizyjnej ( od kiedy ) : . ' ' ' ' - . ' ' . . . ' 

. . 
' 

. . . . . ' '

Z tęgo tytu}u osiagnąlem ( łanr ) w roku ubiegłyn dochód rv wysokości;
3' W fundacjach prorvadzacych działalnośó gospodarcza:

- iś.lęll) czlonkięm zarzadtl r oJ kiędr 
't

- jęstęm członkiem rady nadzorczej ( od kicdy ) ;.''..''''..'.''..''
- .jestem czlonkiem konrisji rervizyjne.j ( od kiedy ):............
Z tcgo tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......'''.....'
VIII.
lnne dochody osiągane Z tytułu Zatrudnięnia lub inncj działalności zarobkorvej lub zajeć, z podaniem kwot
uZyskiwanych z każdego tytułu:
Za 20l4 rok łączna k}vota dochodu - l0038,l,5,l zl., w tyn: dochód Ze stosunku pracy, umorvv zlecenia,
najem, dochód malżonka)

tx.
Składniki nlienia ruchomęgo o wartości powyŹęj l0' 000 złotych (lv przypadku pojazdórv mcchanicZnych należy
podać markę, model i rok produkcji): VoIkswagen colf vl rok produkcji 2009- wspólwłasność z rorlzicem,
aarzędzia i sprzęt budowlany zakupiony w 20|J roku linansowanv z PUP rv zrviązku z rozpoczęcien
prowadzenia działalności gospod arczej przez męża

X.
Zobowiązania pieniężnc o wańości powyżej l0 000 złotych. w tynl Zaciągnięlc krędyty i pożyczki oraz lvarunki.
najakich zostały udZielonc (wobec kogo. rv zlviiizku z.jakinl zdarzęniem. rv.jakie.j rvysokości); ''..'''''''.''''.''''''.-..'PKo BP kred}t hipotcczny na budowę domu w rvr'sokości 28700,00 CHF


