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oŚwIADCZENIEMAJĄTK6yE ' 'i ' ' M;*ł,oqtr,\ll ttu'"
tłóitc. Zastępcy lróita, sekrelarza gminy' skarbnika gminy, kicrownika iednostki o.ganizacyjnlj gminy,osobY zarządzającej i czlonka organn z^r.ządzając"go"g. inną uńą p.ur"ną oraz osoby wydającej decyzjead minislracyjne w imieniU wóita-

Głubczyce, an;a '. .'4 9..Q'q'' ł_o_:1 9' q. ,Uwaga:

Ja, nizej podplsany (a),

]' osoba skladająca oświadczenie obolviązanajest do zgocJnego z prawdą starannego izupełnego wypełnięniakaŹdej z rubryk'
2. JeŻeliposzczególne rubrykinie znajdują w konkelnyrn przypadku Zastosowania, na]eŹy wpjsać !!Edotyczy',.
3' osoba skladająca oświadczenie oborvią''ana jest okr€ślić przynatężnoŚc poszczególnych składnikównrajątkouf'ch. dochodórv i zobo\Yiązań do majątku odrębnego i majątku objętegJ ń"i'.i.'i.ł*'po"l""s.;ąnająlkową'
_l' oslł iadczenic o śl3nie lna1ąlLo!ł}m dotyc7y majątku rv kraju i za granicą.5. oświaJczenie o stanie nlajątkowym obejrnu'je rólłniez 

'uie,zyr"Inńcl pieniężne'6. W części A ośrviadczenia zawańe są in fornracj e j awne, ''v cziści B zaś informacje nie.jawne dotycząceadresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rliejsca połoŻenIa nleruchomości.

cZĘŚĆ A
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( -i"j...';u;;;;;;;;i". ',"""'"i,ł' i"l r,;k.j; i
po zapoznaniu s!ę z przepisami ustaw), Z dllla-'l sj.Ipnla l997 r' o ograniczeniu prorvadzenia działalności
-.l,'noealiz<j irlśZ Lrsoby pełniace funkc1c^publrczne 1 Dz' L ' Nr l0i.|oz.ó79. , Ir.8 ,. N; l ij, ;;. ; I; 'Nr1ó.'poz']l2ó'zl999r'Nr49,poz-4^8^3-22000;.Nr2ó,po..źós,r.zoozr'Nrl1],poz.,984'NI2]4,
Foz. ]Eló j.]razL;ta\\)'zdnia 8 marca Ia90r' o samorządzie gminnym ( DZ. U. z2ool r Nr ld, ^^' l<oz poal' ani:n:nli lze'odnie z an' 24h tejusrawy oświ;;;;.:;;;'1;;"#;;J#:J'i]:Jij;'lli'ii.]'
rr spó1nosci najątkorre'j lub stanowiące mój majątek odrębny:

lasoby pienięzne:
- 5rockj pieniężne z3romadZone w walucie polskiej: ...'.''.'.'.'.1':ł Ą foll"t
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4. ]nne nicruchomości:
p!J!\lclZcnnla. ' ' '''.,,;':' ,'!ą1 yz'y

tIl.
i. Posiadaln ud7'iały w spółkach handlowych nalezy podac liczbę i emjtenta ucjziałow:

udzialy te stanowią pakiet większy niz l0 yo udzialów w spółce; '...-.

Z tego l1Irlłu o.!łdlllłem (iam] !\ roku ubieg}vnl docllód u lvy'okoś, i

lv-
l Posiadarn akcje w spółkach handlowydl naleZ} podrc liĆZbę i ęmitenta akcji:

......'.'......'.'.... 114+.?'''.'."ż al ! !''L'! .

akcje te stanowią pakiet większy niż I0% akcjj w spó}ce: ..'''''.'...''.

z tego tytułu osjągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '''''-.. ..''.'..-....

Nabyłem (łam),( nabył mój małŻonek' z' rvyłączenień mienia przynaleŹnego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu PańStwa, innej państwowej osoby prawnei' jednostek samorządu terytoria]nego, ich związków lub od
komunalnc; osoby prawnej następujące mjcnię, którę podlegałtl zbyciu W drodze przetargu _ należy podać opis
n]ienia idetę nabycia, od kogo; . ... .. .--..-'.-.ĄiŁ..'''..łł.ts.c:zjł....'

VI.
J. Prowadzę działaInośc gospodarczą ( na]eży podać lormę prawną i przednliot działaIności): '.......'' '. ....

'''' ''' ''''''1+'< ''''d'ł /' ł' z v

'".f.i"', . t,l ri o oba

/ L,'go trtulu osiągnqlem1lanll u lollt ubleglrill Jr'cllod rr '"l1:okośli '' '.'

z z:^*.ąd..n'^ dl,o,łi,^l;;;;; s;;il;,;;; i;; j;'i;',,, |'.lll,''"ii;.l.,n |"i,,",',".,,,iti."' i"l;.i l.i"lrl""s.i
( nalezy podać formę prarvną i przedmiol działalności )'. '.. ' '..'ał+.<'...'.cłłtl . ?f . ' .
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- jeslel]'l cZionkienl zarządu ( od kiedv ): '''''''.-'''_'.. '' ... ' '



-;estem członkiem rady nadzorczej ( od kjedy):

jeslem członkiem konlisjirewizyjne.j ( od kiedy): '

Z ,;;"iy;"'" ;;;;;ił.'"rl.''i - '"ł" ,,J;.gry,''' J".r'lJ," ,"vl"i"s.i,'

2. W SpółdzieIniach:
!'B'!''' łl ,.j. ź

- jestęm cz}onkiem zarządu ( od kiedy ):
:..... .._ . .........-.

- jestem członkienl rady nac.jzorczej ( ocl kicdy ): .'''''''..'.'.. . ' ... --

-jestcmczłonkięmkonisjirewizyjnej(odkiedy);.'..''-'''''
Z tego tytułu os!ągnąłem ( łirn ) w rclku ubiegtyn óochód * 

""y.ołos"i,. '''.. ..-.''' -''''. .' '.. . .'' ... ''''.'.''' .._ '

j W rund:clach prowadzqcyLl) cJzlalalnosc gospoLJ.-rr.z;.
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- jestem cz}onkjęm zarząciu ( od kiedy )
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1ub zajęć, z podaniem kwot

tx.
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