
OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
tvfl ot''tl' l'

wójta, Zastępcy lvójta, sel{retarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i cztonka orgalu zarządzającego gminną osot!ą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyj ne w imieniu wójta.

Głubczyce' a"i" ł.0..p]!'..i-.p i..|i...........'.'
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, stalannęgo i zupełlego rłypełnienia

kaŹde.j z rubryk.
Ż. JeŻęli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyl przypadku zastosowania, nalęży \łpisać -lig

dotvczy".
3. osoba składająca oświadczęnie obolłiązanajest okreśIiĆ przynaJeŻność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętęgo małżeńską wspólnością
majątkoWą.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w klaju i za granicą'
5. oświadczenię majątkowe obejmuje równięż WieŹytelności pieniężne'
6' W części A oświadczęnia zawate są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego ośrviadczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany (a),

urodzony (a) .... . .łł.o.].ł'. ,(9 J ł. ...'. : ...'_.'_...'.':'.'-.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko

po zapoznaniu się z przepisani usta.ły z du ia2 i sierpnia l997 r. o ograniczeniu prorvadzelia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nl l06,poz.679,z l998 r. Nr 113' poz' 715 ,

NL l62, poz' 1l26, z 1999 r' Nr 49 ,poz.483, z 2000 r' Nr2ó,poz.306,z2002r.Nrl13'poz.,984,Nr214,
poz. l806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr l42, poz. l591,
z póżn. zmianami ) zgodnie z art.24h tej usta$y oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lrrb stanowiące mój majątek odlębny;

I.

,/asob1 pienieżne' , .^ .
- środkJ pienieŻne zgromadzone w walucie polskiej: '.' .....'''. ...1:..:..a''. 
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3. Gosoodarstwo rolne:
rodlaj gospodarstwu, '. '. '.A.'Ę. ' ' ' l Q l'i].:.]' 'Y!'. ' '....... ..'...., powierzchnia:
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4' lnne nieruchomości:
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III.
l- Posiadam udzialv rł soolkach handlorł"ych naIeŻv podac liczbę i ęmitęnta udziałów:

il;i;'i;;;;;;;ki;;;tęk';;ió';;;i;ń;;;i;;''łi''''';ł a?'?''.''''.
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IV.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji:

.k;j"';";il;;p;ń;;;i;i;;;;t'ió'""kqi;;;;l;., .. '''''.'..ł!i..t-....''..''50--j_ą._ći._'1..
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V.
Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek' z rłyłączenier'r mienia prrynależnego do jego majątL-u, odrębnego) od
Skalbu Państwa' inlej państwowej osoby prawnej, jednostek Samorządu terfofialnęgo, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, l'tóre podlegało zbyciu w drodze przetalgu _ należy podać opis

vl.
1' Prowadzę działalność gospodarczą ( naleŻy podać formę prawną i przędmiot działalności):'.',.'......'..'''..............

- wspólnie z innymi
osobami ................. ....r1,{..i./;.....?4.t1.(-?.Y.. .................
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2. Zarądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikięm takiej działalności
( należy podać formę prawną i *^:-]::.:::i:i':::|].].... 

łi'r:. . .. x_;''l_'..r

VII.
W rpóIkach handlorł5ch ( na/wa. sięd7iba.
spoiti;: ''....'.''''''''''. ..''.................. ... . ..'''''' . .......0!''l']:..... '!)|:'!'1.|.Ż.1.

-j;il;;ńń;;;aila"Jil;i;i''''''' Ń_j'- ^o-e_i1vl?.lt



j;;;;;il;-;;;il;;;;a|;;;;;';''-'''' ł j't'']}"-fi(')'-ł

_.;"'i"- Ji"*i.. ń;;i';;'yJ;;j i;J ki.d'; ....'....''''ł.i..t*'...'.".ii_ejł..i.)'ł

' "* ń.ł" "'iąg"ąilłil;;;;il ;;i;;ń il;J ; -y,;k;il '......fu..i' E' '..'-b;-c.i'Ż-i'

2' W Społdzielniach:- 
.. -:- --.-... - ................ . ...rv.r.r; . .....?p-1.Y. ( i k

- jestem członkiem zarząd| (od
kiedy ): :.....,..................................... ..............fY.t.t...-lQ.Jy.!.2-.f

i"rt.- i"łonr.i.m rady nadzorczej ( od kiedy ): .........'.'......''''..lv.l..l;.......}c-l..1c.?. 1
- jestem członkiem komisj i rewizyjnej ( od kiedy ):.....'''....
Z tego rytufu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wy*r"s"r,'.'''''.'.N':' E.. .uj;.i.!?.:!.
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- ies't'en crłonLi"m rady nadzolczej ( od kiedy ) ,.....'.'..........'...',,.'N. .t.E........?!.I.ł..('?- 3..
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v I.

Inne dochody osiągane z ĄĄułu zatrudnienia lub irurej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot
uzyskiwanych ZkaŻdęgo

h'i 'tl'A'l tąp:Dt'€Nle ''''Ęź4 ''H'aŁ'iió''; ńiu 01,T;*_]_; :'.''

Ix.
Składniki mienia ruchomęgo o wańości powyŹej 10. 000 Złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

ill:i'l]]l]-'"'i lil|ill'lld]l' '' ''' ''nl'j r:'''''')oIi'i Żi ' '''''''''''''''''''' ' '''' '' ' '''' ' ' ''''

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyŹej 10 000 Złotych, w fym zaciągnięte kred}'ty i pożyczki oraz waruŃi,

:,]-,-^i,"Ąii::":".i:*"::::,,:ui':]:Tj;U;:1-'*,""":]''''''


