
wbjta, zastepcy w6jta, sekretana gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zangdzajqcej iczlonka organu zanqdzajqcego gminng osobq 

prawn? oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta ' ' I  

Krapkowice 3 1.08.2012r 
(miejscowoSt) (dnia) 

UWAGA: 
1. Osoba skladajqca ~Swiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd% starannego i zupehego wypehienia 

k d e j  z mblyk. 
2. Jeteli poszczeg6lne mbryki nie majdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisaC ,pie dotyczy". 
3. Osoba sktadaj%ca oiwiadczenie obowiqzana jest okreSliC przynale2noSC poszczeg6lnych skladnik6w 

majqtkowych, dochod6w i zobowiph do maj@ku odrqbnego i majiltku objqtego maliedskq wsp6lnoSciq 
majqtkowq. 

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj%tku w kraju i za granicq. 
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pieniqtne. 
6. W cqSci A ~Swiadczenia zawarte q informacje jawne, w czqSci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu 

zamieszkania sktadajqcego ~Swiadczenie oraz miejscapdotenia nieruchomoSci. 

Ja, nizej podpisany(a), Agnieszka, Elibieta Gruchot, Olbrich 

(imiona i nanvisko o m  nanvisko rodowe) 

urodzony(a) 16.1 1 .I963 w Gogolinie 

Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Zeromskiego 34,47-303 Krapkowice 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci 

gospodarczej przez osoby pehiqce hnkcje publicme (DL U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i 
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 

214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samomdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam wchodzqce w sklad maiiedskiej wsp6lno6ci 

majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny: 

I. Zasoby pienigne: 
- irodki p ien iqhe  zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 

- irodki p ien iphe  zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartobiowe: nie dotyczy 

na kwotq: 



11. 
1 .  Dom o powierzchni: 140 m2, o wartoici: 320 000,OO zi tytu1 prawny: wsp6htaiciciel 
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoici: tytui prawny: 
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: 

o warto6ci: rodzaj zabudowy: 
tytul prawny: 
Z tego tytuh osicgn@em(qlam) w roku ubieglym przychbd i dochod w wysokoici: 

4. Inne niemchomoici: powierzchnia: 43 m2 
o wartobi: 92 000,OOzl 
tytul prawny: wsp6hvi&ciciel 

111. 
Posiadam udziaiy w sp6ikach handlowych - naleiy poda6 liczbg i emitenta udzialbw: nie dotyczy 
udziaiy te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% udziai6w w sp6ice: 
Z tego tyhh osislgn$em($am) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: 

IV. 
Posiadam akcje w spblkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy 
akcje te stanowiqpakiet wiqkszy niz 10% akcji w spbice: 
Z tego tytulu osiqgnqiem(q1am) w roku ubieglym dochbd w wysoko8ci: 

v .  
Nabytem(am) (nabyi moj maizonek, z wyiqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odrqbnego) od Skarbu Psuistwa, innej psuistwowej osoby prawnej, jednostek samorzapu 
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktbre 
podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nalezy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nie 
dotyczy 



VI. 
1. Prowadze dzialalnoif, gospodarczq[21 (naleiy podaC forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie 
dotyczy 
- osobiicie 
- wsp6lnie z innymi osobami 
Z tego tytdu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokobi: 
2. Zarzqdzam dzialalnoiciq gospodarczq lub jestern przedstawicielem, peinomocnikiem takiej 
dzidalnoici (naleiy podaC forme prawnq i przedmiot dziaialnoici): nie dotyczy 
- osobiicie 
- wsp6lnie z innymi osobami 
Z tego tytulu osiqgn@em(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokohci: 

VII. 
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy 
- jestem czionkiem zarqdu (od kiedy): 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) 

Z tego tytuh osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokogci: 
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 

- jestem czlonkiem rady nadzorc~ej[~] (od kiedy): 

I - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 
Z tego tytuiu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 
3. W fundacjach prowadqcych dzialalnoif, gospodarczq 
- jestem czlonkiem zariqdu (od kiedy): 
- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytuh osiqgn@em(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoici: 
VIII. Inne dochody osii~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzidalnoici zarobkowej lub zajqf,, z 
podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 45 136,05zi. 

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 
rnechanicznych naleiy podaC  mark^, model i rok produkcji): nie dotyczy 


