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URZAD GMINY
Tarnów Opolski _ Załączlrrki do rozpotządzenia Prezcsa Rad.l. Mtnlstrół*

z dnia ?ó |oteBo ?003 r

Zrlącznik nr l?t

|rZÓR

ośWlADcZENlE MAJĄTKoWE

radneto 8miny- 
iżoźO.R.a.a,EĘ, o,," /!,.9- //,_(..8,.

{miąi5cowość}
Uwaga:
1, osoba składająca oŚwiadcrenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego l zupelnego wypelnienia

każdeJ z rubryk.
2. JeŻeli Poszcrególne rubrykl nie rnajduJą w konkretnym przypadku rastosowania, należy wpisać,.nie dotvcrv,,.
3, Osoba sktadająca oŚwladczenie obowiązana Iest określlć pnynależność porrc."gólny.h-ikładnlków

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenle o stanle majątkowym obejmuJe równleż wier:ytelności pienlężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w częścl B raś lnformacJe nlejawne doĘczące adresu

zamleszkanla skladającego oświadczenie orar mleJsca polożenia nieruchomości.

czĘśĆ A
Ja, niżej podpisany§) , -k.R&.Y.źŁfu..Ę-. .E.WA łD. ...H..A A.(ł ?c z,a.k,
urodzony(+} L5, A,2.,. l.,§§3:::::::::,::::::::::::::, * .,.,.,p.H ,ł.ę.u

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OL7 r,
Poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

11',::l,'r,i,l",fi|,i".g.oruuuonewwalucie polskiej;,. .. .Z(ę.,Q.QQ.*€,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie 
"b..;, 

..'...,:,,,...N.-t,,,lŻ . fr,

- papiery wartościowe:

na kwotę:

Ż) Ze zlnianą rvPrłtrYarlzonq Pzcz § l pkt l rozlltlrząrlzcniit Prezesa Rałly l\,tinistrrhv złnia2lczcnvca 20l? r. z"mieniającego l(),p()rzą-
tlzrrtie w sPrarvic rlkreŚlenia wzrrt'ilw tilrmularz-), ośrviadczeti nrajqtkorry*ch radnego gminy, wĄtł, ża§tępc} \y{rła, seklętilr,o linliny.skarhnika gminY, kicrrrrltikl .jeilntlsrki rlrganizący.inej gnrirlv, osob.v złrządzająJej i człont n orgouu iu.ńłra]ącegtl gnlinna osobą
Pra\\'ną oraz osobY wYda.jąccj decyzje rdrninisu-llcrne rv irnicniu u,ójta (Dz. U. poz. l29{l). którc rvcsz,ło \Ą,łycie z dnicn'l lipua2$l7 r.

1 0 -12,

(miejsce zairudrlienia, 5tanowisko lub funkcja)
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o wartości:

tytuł prawny:

lll.
1, Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestnicz_ąlakie qoby -lależy podać liczbę i emitenta udziałów;
,,,M,..LE . .Q..c-lh{.cs.7 .......,..,..,

udziały te stanowią pakiet większy niż lao/o udziałów w spółce:

Z te6o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

::: :::: : : ffżl:ć::b8Ył2t§::: " ::::: ::::: :: :::: : :: ::::: :::::*
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.
1. Posiadam

w których
akcje w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

liczbę i emitenta akcji:"KrrE: dirż*ix " ::::: :::::

akcje te stanowią pakiet większy niż L0% akcji w spółce:

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

Posiadam akcje yv ;nlvg| sng$achłandlowylh - należy podać liczbę i emitenta akcji: ....,......,.
, lU,,, l. łe,,! D, O.,. l,.:(...C.7..Y... ..,.......

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

ll.
1. Dom o fi2,

tytuł
2, Mieszkanie o powierzchnil ,.,.,,.,,,....,.,.. m2, o wartości:

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

tytuł prawny:

o wartości:
rodzaj

powierzchnia,,.. .,.y'1.OA§.h,a.

z teso tvtJrlrEiągnąłem(ęŁm) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...,.,l
4, lnne nieruchomości:

powi e rzch n i a, .,... .,...,,.,. N,!,E .,a,m,Y. Ś;.Y,.,..,
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V,
NabYtem{am) (nabYi mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od 5karbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

il]:liil:i"::::li:|_":"by 
p:a:vn€j lub związku metropolitalne8o następujące mienie, które podlegało

:::::: : ::::::::::ii:E ]ffiH-T§zjs::: :::: ::::a:: :d :;8;i--,.. 
- -, --,.: :, . ,

Vl,

' : :::: : :: ::]::: : : : :: r,ż i:E' :Baff źH§: ::::: :,:,::: : : :: :: : :]:::::: ] -

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z te8o tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:.,.,
2. zarządzam działalnością gospodarczą lub 1esiem przedstawicielem pelnomocnikiem

1::::i::::::::::fi71:,tr"Wb:,lf ,,,, _ _,,-:

takiej działalności

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): ./V, ,l.Ę . . a.Or:r CZ.
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemkwot uzyskiwanych z każdego tytułu;

ł4
ć
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 O00 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

Q,Ą,

x.
Zobowiązania Pieniężne o wartoŚci powyżej 10 0O0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...,..

... .M:,t .Ę,.,:,.n::ó-r:r-ćż,.y-,


