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wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierorvnika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby./arlądzającej iczlonka organl zarząclzającego gnlinną osobą prawną oraz osob5 wydającej dec)zje

adminislrac\ ine w imieniu uójla'

Glubc4ce, dnią 30 lołietnia 201 5 roku
Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenię obowiązanajest do zgodncgo z prawdą stamnnego i zupełnego wypełnienia
kazdej z rubryk.

2. JeŹeli poszczegóJne nlbryki nie Znajdują w konkętnym przypadku Zastosowania, na]eży Wpisać ]big
dotyczy".

3. osoba składajaga oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych składników
majątko[}ch, dochodów i zobowiązań do majątku odlębnego i majątku objętego małżęńSką rvspólnością
majątkową.

4. oświadczęnie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kaju i za granicą
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmujc równięŹ wierzytelności pieniężne.
ó. w części A oświadczenia Zawartę są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawnę dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz niejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżei podpisany(a) Jadwiga Królikowska - nąłyisko rodove.'Iaśniewska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodorve)

30 lipca 1962 roku Zgierzu

Urząd Miej,ski w Głubczycach naczelnik ll/ydzialu Rozll;oju Przefuiębiorczości i Rolnictwa

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami uStatvy z dnia 21 sicrpnia ] 997r. o ograniczcniu pro\t'adzenia działalności gospodarcŻej przcz
osob)' pcłniące funkcjc publiczne (Dz. U' Nr l06. poz' 6'79' 7' l998 I. Nr l l3. poz' 7l5 i Nt | 62. poz' l 126, z l999 r. Nr 49.
poz' 483' z 2000 r' Nr 26, poz' 306 oraz' z 2002 r. Nr l l3, poz' 984 i Nr 214' poz. 1806) oraz ustawy Ż dnia 8 nrarca 1990 r. o
samorządzie gIninnyIl (Dz' U. z 200l r. Nr l42. poz. l59l onŻ z2002 r. l.wr 23' poz. 220' Nr 62, poz. 558' Nr 1 l3, poz' 98'l.
Nr l53' poz. l27l iNr 2l4' poz. 1806). zgodnic z art' 24h tej ustawy oś\\iadczam. że posiadam \\chodzące w skład
małżęiiskiej wspólności majątkolvej lub stanowiące mój majątek odrQbn)':

t.

Zasoby pieniężne:

środki pienięzne zgromadzonc
20 000 zl

w walucię polsk iej;' ' '.......' '. '....
nie dotycł

- środki pienięŹno zglomadzone w walucie obcej :.'''....'..'''.......''
nie dotyczy

nie do1'ct))

II.
nie doĘczy

l. Dom o powierzchni:...... '..-......................'' m2' o wańości:

ok. 70'000 zł u,rąz z udziałen w użytkowaniuj8 -?J
ż. Mieszlanie o powierzchn i:.'.......'...........m]_ o uańosci:

wiec2ystym 4runtu aiaki nr 205/3j o polłierzchni 0,0125 hą u1,nosząq,nl 87/ 1000.

ws pól noś ć uslaw ow q n ąlżeńs ka



3. Gospodarstwo rolne; nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: ............................., powierzchnia:

Z tego tytułu osiągnąłell(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:......''.......'''......'''..'............-.

4. Inne nięruchonrości: nie dotyczy

ll I.

nie doryc2))
Posiadanr udziały w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udziałów:.......'- '' '.....'.

udziały te stanowią pakiet większy niz 10% udziałów w spółce:...... 
' '..

Z tego tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.........

IV.

nie dotyczy

Posiadam akcje w spółkach handIowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:'...'.........''.'.........'..

akcje te stanowiąpakiet większy niż 107o udziałów w spółce;..................''''.

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

vI.

l.Prowadzę działalność gospodarczą'Ż (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności) , ::: 1:"?:
- osobiście

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek' z wyłączeniern mienia przynależnego do jego rnajątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, inrrej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zlviązków lub od
komunalncj osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w dlodze przetargu - należy podać opis

nie doĘczy
mienia i datę nabycia, od kogo:...'......''

_ wspólnie z innymi osobami.

Z tego bĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘrn przychód i dochód w wysokości:.'

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jęStęm przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
nie dotycry

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):......

- osobiścię.

- wspó|nie z innymi osobami.

Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:.........''................



nie dorycł
l. W spółkach handlowych (nazł'a, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód rv wysokości:

nie dor'cł
2. W spółdzielniach:

- jesłem czlonkiem rady nadzorczej' (od kied1 ):....'.....'.'...'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

nie dotyczy
3' W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą.

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.............'

u tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.....'''......

Inne dochody osiągane z
z podaniem kwot uzyskiwanych

tytułu Zatrudnienia
z każdęgo tytułu: 73

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
947 

'78 
zł, w tym'. wynągrodzenie ze stosunku praql -

dochód brutto 73 917,78 zł

IX.

Składliki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji)' ł ie dotyczy

x.
Zobowiązania pieniężne o wal1ości po\YyŹęj lo.oo0 Złorych, w tym Zaciągnięte ked).ty
i pożryczki oraz u'a(unłi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniń, w jakiej
wysokości ;; n ie dotyczy


