
t.

oŚWIADCZENIE MAJATKoWE

wójta' zastępcy wójta, sekretarzj gminy, skafbnika gpiny, kierownika jednastki organi'acyjnej gminy'
osoby zarądzającej i czlonka organu zarądzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjne w imieniu wójla.

Głubczryce 
' 
dnia 29.04'20l6r.

Uwaga:
l. osoba skła<lająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawĄ starannego i zupełnego ł1pełnienia

każdej z rubryk.
?. Iein1i poszrzególne rubryki nie zrajdują w konkretnym prz}padlQ zastosowania" należy wpisać .q!g

dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić prz}Tależ1ość poszczegÓhych składników

majątkowych, dochorlów i zoborłiązai do majątL:u odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową'

4. oświadczęnie o stanie majątko\ł}ryn dotyczy majątku w kraju i za granicą

5. Oświadczęnie o stanię majątkowym obejmuje również wielĄ'telności pienięzne.

6' W części A oświadczenia zawarte ą informacje jawne, w częici B za.ś informacje niejawne dotycące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

czĘŚc A

Ja. niżęj podpisany (a). Będłj Kazim ierz..... '. '.......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 29.03.1966 r w Kietrzu....

Urząd Miejski w Głubczycach- Zastępca Burmistrza
( miejsce Zatsudłienia, stanowisko lub funkcia }

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospódarczej przez osoby pełniące funkcje publicme ( Dz U. NI 106,poz.679' z 1998 r. Nr l13, poz' 715 '
Ń' ioz' po. itzo, ' 1999 r' Nr49 ' 

poz' 483,z2g1,0r. Nr 26' poz 306, z?002 r. Nr 113' poz' 984 
' 
Nr 214'

poz. 1806 ) oraz usta*y z dnia 8 marca 1990 r' o samorądzie grninnym (Dz.lJ. zŻQ01 I. Nr 142, poz. 159l,
'z 

pó;łr. zmianami ) zgodn\e z at.2'4h tej ustawy oświadczarn, że posiadam wchodzące w skład małżęńskiej

wspólłości mająlkowej lub stanowiące mój majątek odĘbny:

L
Zasoby pieniężne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

.........'...'..........ok.246,0tys.Zł-..'.'.........

- śIodki pieniężne Zgromadzone w walucie obcej i .. '.....................'.......Nie dotyczy

-ilió;;;"i;;;'--' - - -- -' _ ---.- _ _.. _-- Ńl;;óa .'''. '...' '... '.

Rtuł prawny:
3- Gospodarslwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .................Nię dotyczł......---.....',,,'......, powierzchnia:

ź t"go tytoło o.iągnąłem (łam) w roku ubiegłym prychod i doehÓd w wysokości: '-'--""""'""-"-"''-'-"'-'-""

II.
1. Dom o powiorzchni: .........-........Nie dotyczy-..........'.m'' o wartości:

tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni:



tytuł prawny: wspóh'vłasność.-.--...'..---..

III.
i' rosiadam udziĄ w spółkach handlowych _ należry podać liczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet więksry niż 10 % udziałÓw w spółce: """""'"""'"""

Z tego t},tułll osiągnąłem (łanr) w roku ubiegł1m dochód v *ysokości:

IV.
1_ losiadam akcje w spółkach hancllowych _ nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

;t;;;";;;Jńń;;'ł.e"'i"itołiii.:i*;;i;'""'""""""""""""'"""'""""''"""""""''""""""""""'

/tego rytułu osiągnąlem ( łam ) ł roku ubiegtym docbód w wysokości: """""""""""""_'

V. 
.....Nie dotYczY

Ńuuył"- 1ła-;,1 -uył mój maŁonek' z wyłączeniem-mienia ptzynależnego do jego majątku' odębego) od

śt#u' pj",i", irrnói panstwowe.j os;by ń;wnęj, jednostek iamorządu terytorialnego, ich związków lub.od

#;d""iŃń;u*.r"j ou.tępują"" -i"nie, ńoie podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis

rnienia i datę nabycią od kogo: .'....'-.'..'Nie dotyczy

VL
1. Prowadzę działalność gospodalczą ( naleŹy podać fornrę prawną i przedmiot działalności);'"""""''

- wspóInie z inrymi
osobami .......,.........

ż tego q'tułu osiągnąłem(łam) v roku ubiegłym dochód w lłrysokości: "''"""'"""

z.'żiriar^" ari^łalnością gospodarczą lub jeste.m przedstawicielem pełnomocnikiern takiej działalności

( należypodać formę prawną i przedmiot działalności

wspólnie z innymi osobami ................."

z tego tyfułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:""

vtr
Wlpołkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki): Przedsiębiorstwo Komunalrre ,,Hydrokan'' spółka z o.o ,

100% udzdział gariny,48_130 Kietr4ul'Traugutła 15'

- jestem członkiem zarządu ( od kierly ): ''Nie dotyczy



_ jęstem członkiom Iady nadzorcznj ( od kiedy): od 2000 roku"""""

_ jestem cźot}kiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): .'.......'""-""''''"'''nie dotyczy-"""""''"'

Z tego t}tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '""" 1693,7 5zł""""""""""'""'

2. W Spółdzielniach:

- jeslem członkiem zarząrlu ( od

- jestem członkiem rady nadzorczrj ( od

kiedy ): ...............'..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):'"":""""""':"':""""'"'
z teio rynłu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w ł7sokości:"""'"""

jestem członkiem zarządu ( od

- jestęm członki em rady nadzorczej ( od kiedy ) : 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

- jęstem członlięm komisji rewĘjnej ( od kiedy ):"_""""'"""""';". ""'"""""
Z tego rynrlu osiągnąłem ( lam) W roku ubiegbłn dochód w wysokoścl:

VIII.
lnne dochody osiąane z Ętufu zatrudnienia lub innej działalności zaróbkowej lub zajęć, z podaniem kwot

-yrri*uoy"n " 
tłaego t}'tufu: Zatrudnienie Urąd Miejski w Głubczycach 119092'08zł'dochody Źony

zatrudnienie 82o'1Ż,2g ń,gosq ohe-ok.6,1Ęs'ż

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10' oo0 Złotych (w przy?adku pojazdów mechanicmych należy

o"o"" -"G' *ńL irot iroaułcji): vw pńsś,ąr_zool' *śpÓhrłasność.Skoda FABIA 2oo3T_wspóhvłasność

iiąeoik '"l"ii"y 
n.nault qi-tł:rx i989r-wspóhvłasność,ciągnik rolniczy Renault 65-12 LS -1986r

wspófułasność.......

x.
żouowią"uoiu pieniężne o wartości powyżej 10 ooo Złotych, w !'rn Zaciągnięte kred1'ty i poryczki oraz warunki'

;; j"kj.ffii.'1, ud)i.lon. 1*ob.. i<ogo. w związtru z ja1im zdarzeniem, w jakiej rłrysokości): """"""""''"""""


