
ośwIADczENIE MAJĄTKowE
GMlNY

lskim

Tarnów Opolski
(miejscowość)

2 8 t{- 202l

czĘŚc A

Ja,niżej podpisany(a), Anna Maria Gebauer (Kalisz)
(imiona i nanłisko oraz naałisko rodowe)

urodzony(a) ż0.07.1958 w Dębiu

Członek Rady Gminy Tarnów Opolski
(m i ej s c e z at r udn i e n i a, s t an ow i s ko l ub fun kcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20l9 r., poz. 506
z późn. zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- srodki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej ,,.8,724,78......własność

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy

- papiery wartościowe: Nie doĘcry

na kwotę: Nie doĘczy

Dom o powierzchni 15ż,77 m2, o wartości: 200 tys. pln

§rtuł prawny: współwłasnośó udział 5/8 wartości

Mieszkanie o powierzchni: Nie doĘczy m2, o wartości: Nie d,oĘczy

§rtuł prawny: Nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Nie doĘcry powierzchnia:Nie doĘczy

o wartości: Nie dotycąy

rodzaj zabudowy: Nie dotyczy

§ltuł prawny: Nie dotycąy

ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prrychód i dochód w wysokości:

II.

l.

2.

J.

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupehrego wypełnienia kńdej z

rubryk.
2. Jeżeli poszczęólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczy|l.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za gtanicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

[d^rr,/



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

(1) Dom o pow. l09,8l mżnadzińce nr 310/58 KW 2879ż o pow. 30.003 m2 Tarnów Opolski, Kopernika
l7 zzabudowaniami;

(Ż)dzińkinrż136,2137,2134,2135 KW 8ż782 o pow. 10.370mżzzabudowaniamiprzedsiębiorstwaw

sPadku ,,Jan Gebauer Zakład Stolarski Jan Gebauer w spadku", zabudowania o powierzchni26ż5,93 m2 i

898,9l m2;

(3) Działka rekreacyjna nr 133139 o pow.0,0906 h Rybojady,

(4) Działka rekreacyjna nr 133/38 o pow. 0,0936 h Rybojady;

(5) działka nr ż071 KW ż8792 Tarnów Op. o pow. 0,375h łąka;

(6) działka nr żl52 KW 001001 84 Tarnów Op. o pow. 0,22lh łąka.

o wartoŚci: (l) 200 tys. pln; (2) 1.019 tys. pln (3)20 tys. pln (4)20 tys. pln (5) l00 tys. pln (6) l00 tys. pln

§rtuł prawny: (l) - współwłasność 5/8 udział; (2) - współwłasność 5l8 udziń; (3) - współwłasność 5l8 udział
(4) - wspóhvłasność 518 udział; (5) - współwłasnośó 5l8 udział; (6) - współwłasność 5l8 udział

ilI.
1, Posiadam udziŃy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie doĘczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż llYo udziałów w spółce Nie dotyczy

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: Nie dotyczy,............,.

2. Posiadam udziĄ w innych spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

Gebauer Okna, Drzwi, Okiennice Sp. Z o.o. ł 99 udziŃow o wartości 99 tys. pln - własność

Ztego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 0 PLN .

Iv.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzińem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

Nie doĘcry

akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce: Nie dotyczy

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: Nie dotyczy



v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nie doĘczy

vL
l. Prowadzę działalnośó gospodarczą (nalery podać formę prawną i przedmiot działalności):

,,Przedsiębiorstwo w spadku" - produkcja okien i drzvłi z drewna - udział 5l8

- osobiście Nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami: Jan Gebauer Zakład Stolarski GEBAUER w spadku (zarząd sukcesyjny: Ewa

Gebauer, Marek Gebauer, Iwona Gebauer, Anna Gebauer)

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: Przychód: 3.360.898,85 pln,

dochód: strata (-) 6.533,12 pln

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (naleĘ
podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy
- osobiście Nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami Nie dotyczy

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie doĘczy.,.,..,........

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Gebauer Okna, Drzwi, Okiennice Sp. Z o.o. siedziba: ul. św.

Marcina 35, Tarnów Opolski

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): od23.07.ż002 (Prezes zarządu)

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . Nie dotycry

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):Nie doĘczy
Ztego §ćułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 0 PLN

vIII.

Inne dochodY osiągane z $ułu zatrudnienia lub i2nej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanychzkużdego §rtułu: 

e 6,26!, ÓŚ ro Emerytura ZUS - dochód ?53$+ffpln -M0- własność

o Dieta Radnego - dochód 7.200 pln -204- własność

o Wynagrodzenie SoĘsa- dochód 9.600 pln - 2020 - własność



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych nale{
podać markę, model i rok produkcji):

(l) Samochód osobowy FORD FOCUS rok prod. 2011 - własność 10,5 tys pln;

(2) Składniki majątku,, Przedsiębiorstwa w spadku" (udział 5/8 wartości): Serwer Dell z osprzętowaniem, wartość:

l 1,5 tys. pln;

(3) Składniki majątku ,,Przedsiębiorstwa w spadku" (udział 5/8 wartości): Maszyna do produkcji okien

Masterwood,: wartośó: 500 tys. pln.

(4) Składniki majątku ,,Przedsiębiorstwa w spadku" (udział 5/8 wartości): Wózek Widłowy JI_JNGHEINRUCH,

rok produkcji2014 wartość 30 tys. pln

(5) Składniki majątku ,,Przedsiębiorstwa w spadku" (udział 5/8 wartości): Samochód dostawczy Ford Transit, rok

produkcji 20l3 wartość 25 tys. p|n

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz warunki, na

jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w rwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

(l) Kredyt Inwestycyjny, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, kwota 1.400.000 pln od 09.10.2009 do

30,06.2022. Na dzień 31.12.2020 pozostało do spłaty 141.840 pln, Cel: Rozbudowa zakładu -
,,Przedsiębiorstwo w spadku" (udział 5/8)

(2) Kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach od 19.07.ż0l9 do 18.07.20żl

kwota 2,200,000 pln. Cel: finansowanie bieżącej działalności. Na dzień 31.12.2020 wartość 1.96ż.ż51,55

pln -,,Przedsiębiorstwo w spadku" (udział 5/8)

(3) Pozostałe Zobowiązania wg bilansu ,, Przedsiębiorstwa w Spadku" Jan Gebauer Zakład Stolarski Gebauer

w spadku w załączniku l - (udział 5/8) /

0/fu,/,l l

l


