
a^ 
rvYl''oswIADCZENIE MAJĄTKowE

wójta' zastępcy wójta, sekrctarza gminy, skarbnika gminy, kierolvnika jcdnostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej iczłonka organu Zarządzającego gminną osobą prałvną oraz osoby \r'ydającej decyzje

adminislrac)jne rv im ien iu tvójla.

Głubczyce, aniu'.''' ls','*, . -Ł.B.1.b.'.''r.
U\yaga: Órknu_ r\Ą!z 5l. l2' fuots|
1 ' osoba składająca ośwjadczenie obowiąZanajest do Zgodnego z prarvdą, starannego i zupełnego lwpeJnienia

każdej z rubryk'
]' JeŹę]j poszczególne rublyki nie znajdLrją u'konkretnyn przypadku zastosowania. na]eży wpisać,'1Ę

dotyczy".
3' osoba skiada.jąca ośWiadczęnie obowiązanajest okręś]ić przynależność poszczególnych składników

majątkow1'ch, dochodów i zobowiązań do najątku odrębnego i rlajątku objętego lr1ałŹeńska wspó]nością
majątkową.

4' oświadczenje majątkowe dotyczy majątku rv kraju i za granicą.
5' oświadczenje majątkowe obejmuje również Wielzytelności pienięŹne.
ó' W części A oświadczenia zarvarte są infonnacje j awne, lv części B zaś infbrmacje nięjawnę dotyczacę

adresu zamieszkania składającego ośrviadczenie oraz miejsca połoŻenia nięruchomości.

cZEŚć A

Jr. niżej podpisany (ul. '' t!9łł$*....n0/9{Ył** 1!ł

miejsce zatrudnienia' stanowisko lub funłcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia21 sierynia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr l06,poz.619, z ] 998 r- Nr 1l3' poz. 7l5 ,
Nr 162, poz. l126,z1999r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr26,po2.306,22002 r. Nr 113, poz.,984 , Nr 214,
poz' l 806 ) oraz ustawy Z dnia 8nalcal990 I' o samorządzie gminnyn ( Dz' U' z 2001 r. Nr i42' poz' l59l,
z póŹt' zmiananli ) Zgodnie Z afl.24h tej ustawy ośrviadczam, żę posiadan'] rvchodzące tv skład nrałżeńskiej
rvspólności majątkowej lub stanowiące mó.j majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone rv walucie poiskicj: _t(..r* 

g:ł 5.| 1Ś- ..rlł

_ środki pieniężne zgromadzone w walucJe obce.j: .' .''.' Ą^-Ł .''.'tl-.oĘ",1€-.

.'.'''......''.....' -.''.na kwote..''.'' ńlł9'' :

.. ' |śs_o_.P-'.9_C.] l>-Ł

.' ii.'ll""i.'" ;;;'l;.ł;l, '' '''ż_9;.a j''''' ' '' ';". "'""""..'I, .. '' l a
ry u l prawny; }!._ię4 Młsi.ąl2 it'Sl)ęa o4+łł!4* F{9:1łi Gosnodarst\\o rolne:

loJ/ai g(,5nodal5ltłi. łY{ ą.c9''.v 91|4Ą ''' '', po\!ięr/cl]llil;
c \Ą.lnÓ\ci: .' ' '.'J' 1' -

rodzaj zabudorvy

Z tego tytultl osiągnąłcn (lam) rv lokLl Llbielł1'ln przychód idochórJ rv rv1'sokos cl: .''' !)!?'ę''ńP'ęycyl'1
I



]nne nieruchoności:
nowięrzchnia: óął-9Ił7f,. ,yvr''|.ąQ5'''',p.F'<łł,'oj.cv'Y.ł-5ł'-'.i''<-t'.l*e ł/f t232/ ł5
o leQQ , -o.o!aq \o. ; cłiśc d^ioŁ:l<,i nĄ{ z ps l 6ź u V-al . oÓioó i;_ó'

t\ 1Llł nra\Vn\ : 'Ó-ż. W'"vL-.dŁ,Ł{ ?'as

t_

l.l'o.iadaln udzialr u spóllach hand'ou1ch
nłłg dłsł'uł!ł'H!JJ

na]eży podać liczbę ienitenta udziałów:

udZiały tę stanowią połi"t *ięł,,y niz'io 

'; 

;;i";J;; ,|;ł;;' ...'....n++Ł ''d.łoĘ.s4-17u.r
/ leso lylulu osla!n4lel]] (łam) $ ronuublcgl)lndoclódwrł5sokości: .'' ^"ćc (l4a Ęr" ą*1 .u-)

alcię rł spÓlkaclr handlowvch nalezy
dd:!r!Ął ')J

podać liczbę i emitęn1a akcjj;

Naby]em (łan),( nabył mój małżonek, z łyłączeniem nienia przynaJeŹnego do jego nrajatku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, irrnej państwowej osob1 prarłnej. jednoStęk san)orządu tcrytoriahego' ich zrviązków iub od
konlunalnęi osob; prawnej następrtjące.mienie' które podlcąalo zbyciu tr drodze pr7elarsu nalęł podac opi5
ln ienia i Jatę nab1 c ia. od kogo:'''....4Ął9''''d"a Ę !4ł:tr

vt.
i' Pt-owadzę działalnośc gospodarczą ( naleŹy podać fbrtle prart,ną iprzedmiot działalności): '*łe' c*aąĘ

o'ot i'.i" . '44ła- d.ęń cn-"'JJ
- rłsnolnie z innl mi osobami.r'- d.oHq śaą

Z tego tytułu osiągnąłen(łanl) w roku ubiegłym dochód w rvysokości: ''..'''.nłł)e''.q1

2. Zarządza działalnością gospodarczą lub.jeSlem IrzedslrwicieIem ptłnomocnikien takiej działalnoścj
( należy podać fornlę prawną iprzedmiot działalnosci ) r*.( dł*YC^łj. .. . . ....'. .......

osobiście
rvspólnie z innymi osobani

Z tęgo tytułu osiągnąłenr ( łam) w roku ubiegłynl dochód rv wvsokoŚci:. '' (},łł,Ł..

vt t_

. je.lelt czloltl:ell ./,1rl.ldll ł od kied1 r: '.'



- jesten członkient t<omis.;i .ewizyjne; 1;J;;ó' ''''-fu-ła-.''.dp'

'-::::*:-::]::::::1:::]:::."biegłymdochódwwysokoś"i'.'rtde.JĘ(ł{r..'''..''''..'''''....''....'
2. W Snółdzie1niach:

ruLe ra'oVąco-^ą.J .).

3. W fundacjach prowadzących dzialaInosc go(podal'c7ą:
A^ł..ę'..''d.phuEłŁł*-....'........''U)

vllt.
Inne dochody osiągane z tytułu Zatrudnięnia lub innej działalności zarobkorvej ]ub zajęć, z podaniem kwot

ca-ą'' ; :k4Ą.a a ; il aił: ;$ ń;'

IX.
Sk]adniki mięnia ruchomego o waności powyzej l0' _000 4ogch tw przypadlu pojazdorł nlechanicznvch nalezv
podać marlę. model i rok produkcji): ..v_o'L.kSH..ł'F-N-' 6 aL'E ą.ś)ęłl .-* oŁ ''l-a ,QdoPt


