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oŚwIAI'czENIE MAJĄTKoWE

wójta' Zstępcy wÓjt 
' 
stkrct'rz8 gminy' sk rbnik! 3Ei!y' kierowniłr jednmtki org9niz8cyjn€j gnlny,

osoby ur'łd"rjłccj i cdoakr orgrnu n}ządz.jącego $Binną osobą Pr'vnł oraz osoby wydająccj decyzje
administracyjne w lni€niu wójt _

Głubczyce, dnia ...l..'i..:.'..''.'*..,'...(.:...'..'....r.
Uwrg.i
l . osoha składająca oświadczenie obowiązana jesł do zgodnego z prawdą starannego i zupełrrego wypcłnicnia

kazdej z rubryk.
Jeże|i poszcząólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanią naleł wpissć 

'r!tsdotvczv'.
osoba składająca oświadczenie obowiązanajeś okęślić pr4y'naleapść Poszczególnych skŁdników
majątkovych, dochodÓw i zobowiążań do majątku odębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością
majątkową
oświadczenie rnajątkowe dotyczy mają*u w kraju i za graniĘ.
oświadczenie majątkowe obejmuje ńwnież wier{ytelności pieniężne.
w części A o$giadczenia 2awarte są informacje jawnc, w części B zaś informacje ni€jawne dotycz4ce
adresu zamiesrlcania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nicruchomości.
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( mi€jsc€ zatsu&lienią stanowisko lub funkcja )

po zapoztaniu się z przcpixmi usawy z dnia2'l siefpnia l99? r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicae ( Dz U. Nr l06,poz.619, z 1998 r. Nr l l3, poz 7l5 ,
Nr|62'pozl126'z1999r.Nr49'poz.483'z2000r. Nr2ó,poz306,z2002r.Nrtl3,poz.,984,Nr214,
poz. l80ó ) omz wtawy z &lia 8 marca 1990 r. o samorządzie grninnyn ( Dz U. z 2@l r. Nr t42' poz l59l 

'z pófu. zrnianami ) zgo&'ie z ań 24h tej ustawy oświadczam, ż€ posiadam wchodące w skład malżeńskiej
wspÓlności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odĘbny:

l.
Zasoby pienięar:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie Polskiej:

śfodki pieniężne zgromadzonc w walucie obcej: ...

.

l. Dom o powierzchni , ....A.ł'0-.'.....'......'....'....,.....'.....m2, o wartosci: ......'..,i.5-g
tytuł p'awny: ......'..'......ń''}4ł..r".**r-)'1".ł..1'u-.-....-...-...'.'..'.'......-'....

2. Mieszkanie o powierzchni: .....-..:..*-ł^-.*_r.^............m2, o wartości:
tyfuł pra\łny: ....'...''.ł14!.;.\r..tal.'''...........'.].'...''.',....

l. Gospodafstwo rolne: r."t uLc i--'-'r
rodzaj gospod$stwa: ....'.lY'L..L}..._''._'!.l................._'....-'..'.'.., plowierzchnia: '.'....r.'ł-.,....l--'!''.r'.

Z tego tytufu osiągnął€m (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...'...łt,.t..y]'Ll'.L1ii:'Ę!.......
,l,l



4. lnne nieruchomości: .l ,.i..
powierichnia:

tIl.
l. Posiadam udziaŁ w sŃłłach handlowych - nalery podać liczĘ i emitenta udziałów: ,"z'i;

udziały te stanowią pakiet większy niż l0 o/o udziałÓw w spólc€:

Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ...'..r.r'r't-"' iL"/'tt-i'l'y""""""'""""""

IV.
l ' Posiadam akcje w spółkach handlowych - nal€ży Podać liczĘ i emit€nta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niz l0Ple akcji w spt!łce:

z tego q/tufu osi4gnąłem ( łam ) w roku ubicgłym docht!'d w wysokości:

Nabyłem (łam)'( nabył mój ma}żoneŁ z wyĘczeniem mienia przynależn€go do jego majątkq odrębnęo) od
skańu Pańsrwą innej pań$wowej osoĘ pra'wnej, jednostek sanorządu terytorialn€go, ich związkÓw lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało óyciu w drodze prze{argu _ należy podać opis
mienia i daię nabycia. od iogo: .....r"-'...L./*"*1n....'..

vI.
l. howadzę dzialalność gcspodarcz4 ( należy podać formę prawną iprzedmioł

- wspÓlnie z innymi osobami ł'.r' ,;;./płrl'w7

Z tego t}'tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm iliód ńdid;;, - ;il J_ł;;;_' - -*-

vll.
W spólkach handlołach ( nazwą siedzibą spółki):

- jestem czlonkiem zarządu ( od kiedy ):

n'''.l" eLł /s.,yr*,



-jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ......,.,..L..!,*.1,,2...

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ...

Z t€go q^ułu osiągnąlem(łam) * roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,ł]],-L'l'lL'/u,".r-y-...----.-^-

2- W Społdzielniach: lłn'.' aV''ł',"-,',

jestem czlonkiem zarządu ( od kiedy ): '' '' 'L . " h L " ,

Z tego tytułu miqgnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w

3. W fundacjach prowadących działa|ność gospodarcą: tłL," C|"łt- .ł'.-,

jestem czlonkiem zarządu ( od kiedy ) 'r :,_ ' Ę { 1 ':l

- jestem czloukiem rady nadzorctrj ( od kiedy ) ;

_ jestem członkiem kornisji rewiryjnej ( od kiedy
Z tego Ę/tułu osiągnąłem ( Łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vI .

Inne dochody osiągane z tytułu utrudnie ia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajs, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytufu:

Skladniki mienia nrchomego o rłartości powyż€j l0. 00o zhłych (w przypadku pojazdów mcchanicmych należy
podać marką modcl i rok produkcji):

Zobowiązania pieniężn€ o wańości powyżej l0 000 złotych, w tym zacĘnięte kredyty i pożfczki oraz łarunki,
najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo' w związku zjakim zdarzcniem, wjakiej wysokofui): .-....'.......-.............


