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Zńącaniki do rozpoządzenia Prezesa Rady Minishów
z dnia26 lutego 2003 r.

Załączniknr |2URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
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oŚWnDczENtE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z2ot7 r. poz.
75}, zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

lub stanowiące mój majątek odrębny:

pieniężne:

3Bskiej:
ż,2u4

zmianąwprowadzonąprzez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistrówzdnia28czerwca2Ot7r,
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego

', wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
tracfne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w Ęcie z dniem l lipca 20l7 r.

1 7 -09_ 20l

(m.Za..a t.Ę....., ani"ł/. {et. ł.il,.
(miejscowość}

składaląca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §taranneto i zupełnego rrrypelnlenia każdej
rubryk.

poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać,.nie dotyczv".
skhdająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych skladników majątkowych,

i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego matżeńską wspólnością majątkową.
o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granią.
o stanie majątkoulym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

częŚci A oświadczenia zawarte są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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(mie,|sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pieniężne

wartościowe:



Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności}:

osobiście

*"uil-Ńń:;-ffit.*l..

wspólnie z innymiosobami ..

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...................
rządzam działalnością gospodarczą lub jestem pnedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalności
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wspólnie z innymi osobami

tego §ftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

spółkach hand lowych ( nazwa, siedzi ba spółki) : .... NE.... a§&aŹ...
jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

tego §ltułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

dochody osiągane z §ftułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

...a,

i mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredw i pożyczki
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości}:
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