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Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego 2 prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisaó ..nie
dotvczv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5.

oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzytelności pieniężne.
części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

6. W

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a),

łaan Buchaniec
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) o8-06-1967r

Rofni k
E. H. t]. "DANF,K" Adrlana Mie lnl k GlubcŻVce s
Morawieo Trans rt sp, z O. O. - kierowca

41, - kie rowca-market inqowiec

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoŻnaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OO1 r. Nr 142'
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1i3, poz. 984, Nr ,153, poz. iZ71 i Nr 214, poz.
1806)' zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam Wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

ZasÓy pbnĘŻe:
-środki pieniężne zgromadzone w Walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone W walucie

- papiery Wańościowe: nie

Ż

d9!yozy

obcej: nie dotyczy

dotyczy
na kwotę:

o www.signform.pl sp'

!ię

nie dotyczy

o'o', e_mail: BoK@signform.pl' tel./fax (D-22) 626 92s5' (0'22) 626 9297
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tytuł prawny:'y--s.P9.1y-ł.*-".ł999

nie doŁyczy

2. Mieszkanie o Powierz chni:
tytuł prawny: .ł1ę...g9_!J.c-?

m

'z'

o Wańości:

m 2' o wańości:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .ro1ne
o

wartości: 1o000otys.

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
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została częśÓ !'Jspó}Własność
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i dochód w Wysokości:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

4. lnne nieruchomości:

powiezchnia. nie

tytuł prawny:

ilt.

z udziałem gminnych osób prawn-ych lub.
_należy podać liczbę i emitenta udziałóW:
przedsiębiorcóW, w xtorycn ucze.ńi"'ą t"ri" osoby

1. Posiadam udziały W spółkach handtowych

;;i;ły i; .i;""*ią
ź

pakiet większy niŻ

ź i"ó" ivi"i"

1

@

.

udziałów w spółce' nie...d_o_t

i;il ińil;iónąłemlęłaml w roku ubiegłym dochód

2. Posiadam udziały W in"v"n

lv.

1oo/o

'pJir.""ń

handlowych

_

w

należy podać liczbę iemitenta udziałóW:

W roku ubiegłym dochód w

""ij!nąłem(ęłam1

wysokości: ni"...4o1us'-zY"'" ""'"""-"""""'

wysokości: .n-ię...do_to

-C-?-v-'..'.'''.''...'.''.'.-...'........'.

gminnych osób prawnych lub
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałe.m _
nalóży podać liczbę i emitenta akcji:
pzedsiębiorców, * r<toryc-ń uczesńiczą taxie osoby

tel'/fax p'22) 626 9295' (0'22) 626 9297
W\łłV'signform.plsp' z o.o', e_mall: BoK@signform'pl'

akcje te stanowią pakiet Większy niŻ 10o/o akĄi W

spółce: nie dotyczv

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych

nie dotvczv

-

wysokości: nie dotyczy

należy podać liczbę iemitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie

dot Vc zy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego' ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu W drodze przetargu
naleŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

nie dotyczy

vt.

'l. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i pŻedmiot działalności):

nie dotyczy
-

osobiście:nie dotycZv

-wspólnie z innymi osobami; '

'-

oo' u^ru

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochÓd wwysokości:nie dotyczy
2' Zalządzam działalnościągospodarczą lub jestem prz edstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (naleŹy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotvczv
-osobiŚcie: nie dotyczy
-wspólnie z innymi osobami:

nle dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

o www siqnforń'plsp'
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vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
_jestem członkiem zalządu (od kiedy):

doLyczy

nie dotycZy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
_

nl"

nie

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

doŁ}lgzy

nł9 d9tyc?y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

W

wysokości: nie dotyczy

v{il.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęÓ, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód

dochÓd

? tyJ.P.Jq'..PIe9Y F, Ę _U,. ]].D4NĘ4.|.|.....?..?.?..1.:.P....ł1
Z tvtułu Przewodnicząceqo G.K'P. i R.P-A. i prowizja sołtysa za inkaso
,

podatku rofneqo 9940,61 zL
dochód z tytufu zryczałtowana dieta Radnego i sołtysa 7l183,Ą0 zł
Mofa'viec Transport sp' Z o. o. 5311,68 zł

D(

Składniki mienia ruchomego o Wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdóW
mechanicznych należy podac markę, model i rok produkcji):

rok produkcji 2006 wartośó 2aa0a zL
samochód wo1qswaqen passat rok produkcji 2005 wartośc l5aaa zL

sarnochód

X

Audi
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Zobowiązania pieniężne o Wańości powyŻej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdaŻeniem' W jakiej

Wysokości):Kredyt gotÓWkowy konsumencki, Bank spółdŻie1cZy r' Głubczycach j'
Wysokości 15000,00 z1otych
kredyt qotóWkowy konsumencki' Bank spółdzieLczy \' Głubczycach 250ao zL

O www.signfonn.pl Sp. z o o , e'mail: BOK@signform.pl, tel.fax. (0-22) 626 92 95, (o-22) 626 92 97

