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URZAD GMINY
w Tarnońie Opolękim

1 B -12- t0l0

Załątzniki do rozporządzenia Preeusa Rady Mlllistrów
ż dnia 2ó lut§Bo 2003 r

Zalącznik nr Ij}

t,ZaR

ośwlłoczenlE MAJĄTKowE

radn eg o'^^' 
"( ł r. c.ałlp

{miejścowdść}

,..,€€p"pa;x

po zapoznaniu się z przepisami ustjffiT"Jl[tffi:T"r!l;;:lT;'*orządzie gminnym {Dz. U. z20\7 r,
Poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój maJątek odrębny:

l.
Zasoby pienięźnel

- środki pienĘżne zgromadzone w walucie polskiej; .,,ł3. ,.ł/.Ć,r,;,..,,,.,....,,.,

- papiery wartościowe , ,',,/JhŹ,,,'...' :Óa}?ŻŁ/-

Ze zmiallą *prnlvadzoną przez § l pkt l rozporzą<Jzenia Prczesa Rady Ministrćlw, zdnia2l§zerwca 20t7 r. zrnieniającc8o r()zpoźą-iizenic rv sPrarł'ie okreŚlenia wztlr(lw fonnularzy oświadczeti nlajqtkorv.l,ch radnego gminy, wójtn, u.l§tępc"v wójta, s-ckretarza glnini_,
skarbnika gminY. kierorłnikl.jcdnostki organizłcyjnej gminy, osoby zarzqdzają;j i człont<ł orgunu ,u.ął-jr** *J""i.-"',ii l
Prril\Il{ oraz osobY wY'dającej decYzje administrtrcyjne u, irnieniu wójta (Dz. U. poz, l29s). krorc rveszłou,ił.l.-, i"i.,r-ril; /l?.0l1 r.
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Uwaga:
1. Osoba składająca oŚwiadcrenie obowiązana jest do zgodnego r prawdą, §tarann€go i rupełnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszcrególne rubryki nie rnajdują w konkretnym przypadku rastosowania, należy wpisać,,nie dotvczy,,.
3, Osoba skladająca oŚwiadc:enie obowiązana jest określić przynależność porrcrugólny.t składników

ma.iątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objqtego małżeńską wspólnością
majątkową,

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenle o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienlęźne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycżące adresu

zamieszkania skladającego ośuriadczenie oraz miejsca poloźenia nleruchomoścl.
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powierzchnia:

Z tego tytułu osiągnąłem{qłam) w roku
4. lnne nieruchomości:

powierzchn ia:dd,l

l ll.
1, posiadam udzialy w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych |ub

włtórych uczestniczą takie osoby * należy podać liczbę i emitenta udziałów:

lV.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych

przedsiębiorców,

fr!:!.:.::1hYT,.','.'._ 
_ : :,._,_ _ ":l"", 

::"" 
_,":::: ""

2. PoSia|am udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tr_!%:!,{ła%r{*Iffi,.ró":?ś/P:!r':!,1:.' .::!o-ż,a.a,^.ł-%-ża*d}'u
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm;;il; ;;;;;;;; ..,.d Lł,U,,'.,'.,..'... ,.,..,...,-,.,...,..

w których
, ",/żł|c",

uczestni,czą 
^takie osoby - należy podać liczbę

,. a.(.a,& a:>. /..,........//

Iub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

, ;;il;';il; ; ;;.,.h ilil ;;;;il;:';;i;;; il;il;;;;; il;;;;; ;i;i,' ż; ź, .i ii .łv r z

; ;.;; ;w ;ł; ;, *ó;i ;i; ;il ;; ;;;;;,,; ffi ;; ; ;;; ;;il,, 7r'i ;i,.

1. Dom o powierzchni:
tytul prawny:

2, Mieszkanie o
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

tytuł prawny:

rodzaj gospodarstwa:
o wartości: .,...
rodzaj zabudowyl
tytuł prawny:

przychód i dochód w wysokości:

o wartościl

|, o wartości; ,... .. . .i,.0ó'0..0.?r:ł7

'ł.łr?
ttlę

udziałyte§tanowiąpakietwiększyniżt0%udziałówwspółce;,'''{2Ż,,c,,',.'a/a&ł.a/

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: ...ł,Złe:..'bŻa/i4 "

akc.ie te stanowią pakiet większy niż La% akcji w spółce:

Z tego tttulu osiągnąłem{ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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NabYlem(am) (nabYt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego na§tępujące mienie, które podlegałozbyauw_drodze:rź\"Iil- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
zpyclu w orooze przetarsu
..,ł7-k....,.ila źftY/

.,.,..... :,..,, /,.....

V.

vl,
1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

§;tńy,Wt)ff:tr}żI:&:iM,ń&ffi#r;łim,r{i:.mrff ą;,ź;i*^

, ;:::i:["::ffii:*:,::T]:j* l::jyj::*i."^1::{:lńjd,;k;i:,;ąło,ń;rl.ńńóał;^?,rł:d.2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jesiem przedstawiciel", p"ł"o'*o;;,;#;k,fi;;I;ł;';:'n Z7Ó'ii,łg
{naleźy podać formę prawną i przedmiot łziałalności}: ,,.,..,..........,,.,.,.
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ji i.i".łi' t: i.:.,', .,,,,ó/óą*91
-wspólniezinnymi",";;;;;i'..,,C.łc.Ób./ł-ł,*?-,'

l/

'W:a:.ł::ii.xx:;a:ł;;hy#k!(:,:!fu u,a.aał,,ó.Lfu *ek'zp,aa

zajęć, z podaniem

).2"{":),

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.,,,ł;:j;,..'.....':Ó.Żięl:ly_...:,:.....,.,....,.,.l_..::.,..._.,,.

-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy); fr, c a/b$:.ą,. ....,.'.,..:......".,..,..,,',.,....,...

-,"""""""]",Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód , *;;;;;; 
'".,'" 

""trĆ.'....'.... ,' ..

Iub innej działalności

Ą

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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lx.

łt

Składniki mienia ruchomego o wartości
należy podać

x.
Zobowiąrania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

(wobec kogo, w związku
?.,... z ą,.rl.r, ą,. łł. /,;. "


