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wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prarvną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjn€ w imieniu wójta.

Uwaga: Głubczycc ' d'iu ""'J-"!"''a"\''""k"45' '
l ' osoba składajaca oświadczenię obowiąZanajest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego wypełnienia

kaŹdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkletnym przypadku Zastosowania' na|ezy wpisać,,4Ę

dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiąZanajest okleślić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnęgo i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowę dotyczy majątku w kaju iza granicą.
5. oświadczenię majątkowe obejmuje również wieŹytelności pienięzne'
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnę dotyczące

adręsu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja ) .J

po zapoznaniu się z przepisaini ustarvy z dnia2l sieIpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działainości
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicme ( Dz' U. N r |o6,poz'6'7g' z l998 r. Nr l 13, poz' 715 ,
Nr162,poz. 1126,21999r.Nr49,po2.483,22000r. Nr26,poz.306,z20O2r.Nrl13,poz.,9g4,Nr2l4,
poz' l806 ) oraz ustawy z dnia 8 malca l990 r' o samorządzie gminnym (Dz'lJ.z200I r.Nr 142,poz. l591,
z późn' znianami) zgodnie z art' 24h tej usta\ły oświadczam, że posiadam wchodzące w Skład małŹęńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięŹne:
- środki pieniezne zgromadzone rv rvalucie polskiej: / lo- ...@O t.( .... . . . ... . .....

- środki pienięznc zgromadzone " *"i'.i.'"i..:, ..' ...''''^4ł;..''...'d''ąĄ



udzjały te stanowią pakiet większy niż l0 % udziałów w spółce.. .'...''''.....''''''''ł1,lil..........#ł'łłal.......''' -- " "-"I--1 " '

Z tęgo DĄufu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........''...'...&j(. .....-.d^&ąu^rt''''''''''
.............r.....1...........

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych należy podać liczbę i emitenta akcji:

4. Inne nieruchomości:
p"*#'.i'l"'.l........''...'''...'l,l*t.' eĄ*t
owartości: p-ti...'...'....4ą.ą-..-..
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III.
l. Posiadam udziĄ w spółkach handlołych należy podać liczbę i emitenta udziałów:

akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce: l4;*....--...

mienia idatę nabycia. od kogo:

vI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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- wspólnie z innymi osobami ł,łs d*ał1
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Nabyłem (łam),( nabył mÓj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriańego, iiłr związków ]-ub od
komunahej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu nalezy podać opis

Z tego ryufu osiągnąłem(łam) W roku ubiegtym dochód w wysokoścl, '-....'..'-.' ...-...-.ał*...-..d#ł4ą

2. Zarządzam działalnością gospodarcą lubjestem przedstawicieIem pełnomoqnĘiem takiei działa|rrości

:::]::i:::i: :*::::::i:::T...t 
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osobiście.
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-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ....'..'....'....4łłt...''''''.'.

-jęstem członkien komisji rewizyjnej ( od kiedy): /.4t.

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą;
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VIII.
Inne dochody osiągane Z tytułu zatudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10. 000 Złotych (w przypadku pojazdów mcchanicznych nalezy

x.
Zobowiązania pienięŹnę o wartości powyŻęj 1o oo0 Złotych, w tym Zaciągnięte kredyty ipozyczki oraz warunki,

najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


