
oŚwlADCZENlE MAJĄTKowE molrc|ń
wójta, Zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka orgalu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracYine w imieniu wójta.

Głubczyce,d,i^.'/-l-.,(: j.."./:(|a-{........',

Uwaga:
l. osoba skła<lająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, stalannego i zupełrrego wypełnienia

kaŹdej z rubryk'
2. ]ęŻęli poszczególne rubryki nie najdują w konk€tnym plzypadku zastosowania, należy wpisać 

'/Li9
dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenię obowiąZanajest okeś1ić plzylralęŹność poszczególnych składników
majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętęgo małżeńską wspólnością
majątkową'

4. oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą.
5. oświadczenię majątkowe obejmuję również wiez}'tęlności pienięme'
6. W części A oświadczenia zawaftę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adręsu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieluchomości.

CZĘŚc A

iz. ze rht{

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierynia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funłcje publiczne ( Dz' U. Nr l06,poz.6'79, z l998 r' Nr 1 l3, poz' 7l5 ,

Nr l62,poz. l\26,21999r. Nr 49 , poz. 483, z 2000 r. Nr26,po2.306,22002r. Nr I 13, poz., 984 , Nr 214,
poz. l806 ) oraz ustawy Z dt]ia 8marca1990r'osamorządziegminnyn(Dz.U.z2001r.NrI42'poz. 1591,
zpóżn. zmianami') zgodnię Z art.24h tęj ustaw,v oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności najątkowej lub stanowiące mój majątęk odrębny:

I.
la:ob) pieniężne:
- 5rodki pienieŻne zgromadzone rł rłaIucie polskiej: .....''''''''l.-tł's|'(.......:',......''..

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..............,:z?ą.c'...ę<..o'Ź*7

- papięry Wańościowe: ......'''''.'''.'...'''' '''.'''''''''''''2ai'€'''tł.C,l?',='r4.-//



4. Inne nieruchomości: ,'72'a52 /'z 7ee
p"*r..".ńl", ...- .......ł..c-r...ła:'*'ł.......

o wanoś c i :''''''''''.....'.... !.. Q-.. Ś*4ł.. :.'. ::..

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet Większy niż lo % udziałów w sp ółce: ...............2złb...-<{+,-7-,;:7

Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: '''........'azę ..:...4.{-O...ęź'y''.. ' ..... .

IV.
J ' Posiadam akcje w spółkach handlowych naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:

z tęgo t}łułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ............2?!'c...ę(k?ł!7Ł7.

"'l::l:::T::'l:ll llliil,;,; -,i-i:;,./ /

Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek, z lłyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku' odrębnego) od
skalbu Państwa, inrrej panstwowej osoby prawnej, jednostek samolządu ter}.torialnego, ich związków lub od
komunalrrej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu naleĄ podaó opis

VL
'l 

. Prowadzę dzi.ałalnośó gospodarczą ( naleĄ podać formę plawną i przedmiot działalności):'''''''.'

- wspóJrrie z innymi osobami

Z tego Ałułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości; ...............'?.{ic'..cł'*fi;z.ył.''..'....

2. Zarządzan dzialalnością gospodarczą |ub jestem plzedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

wspólnie z innym i osobami
Z teg; otułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm clochód w wysok ości:......2?':.s: ' '..€'ŁłJy' *7.



- jestem członkiem r ady nadzorczej ( od kiedy): .......€2ie......c"..ę.?'cry.

- jestem członkiem komisji rewizy.jnej ( od kiedy): .....''........'ż-2ł.e.... u*?:,7

Z tęgo błułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....-.''-.*<:ei-7{.ą''''.J -J
2' W Spółdzielniach:

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jęstem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):''....
Ztegoryułuosiągnąlem(lam)uroku'ubiegłymdochódwwysokości:...''.'...??.('ł.'''ał''ł,*/.C,ł*././

jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- jesrem członkiem rady nadzorczej 1od kied; ) ; ' ' ' '....... ' ' ' ... ' ' .. ' ' ' .. '
- jestem członkięm komisji rewizyjnej ( od kiedy ):''.....
Z tego bĄufu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w rvysokości; ''''.......'22'(.ę.'..

vlIl.
lrure dochody osiągane z t}tufu zahldnienia lub irrnej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanięm kwot
uzyskiwanych z każdęgo tyfufu:

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej 10. 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

x.
Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżęj l0 000 Złotych, w tym Zaciągnięte ked}'ty i pozyczki oraz waruŃi'
najakich Zostały udzielone (wobec kogo,w zw|.ązkll z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

n'u *?_-7


