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URZAD GMlNY
w Tarnońj9OpoIskim

nęło dnia

ZałączlliIi do rozpotzątlzcnia Prezesn Rad1, Ministrow
z dnia 2ó lutego 20ć}3 r

Złlącznik nr l2'

]]wlł

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radne8o u*o'fi.u* 
ił.,0.a , , ania 2.E,,9,!"..Ą ,,

1mielscowo|ć)

Uwagal
1. gsoba składająca oświadczenie obowlązana jest do zgodnego z prawdą, §talannego l rupełnego wypelnlenia

każdeJ r rubryk.
2, Jeżeli porzcrególne rubrykl nle rnajdują w konkretnym przypadku ta§to§owania, należy wplsaĆ,,nie_dotvcry".
3. osoba skladająca oświadczenle obowlązana iest określlć przynaleźno§ć poszczególnych składnlków

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńlką wspólnoŚcią

majątkową.
4, oświadczenie o stanie majątkowym dotycży majątku w kraju i za granicą.

5. Ośwladcrenle o stanle majątkowym obejmute równleż wlerzytelności pienlężne.

6. W częścl A oświadczenia rawarte są informacle Jawne, w cręścl B zaś lnformacje nlejawne dotyczące adresu
ramleszkania rkladające3o ośwladcrenie oraz mleJsca połoźenia nleruchomoścl.

(miejsce ratrudnienla. stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2Ot7 r,

poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej u§tawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
ZasobY Pieniężne; 

ladzone w walucie oolsl 
- 5.,a.?.,ę,,.,- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .,.,.,..,.,,,..,...,.,.........} l

- papiery wartościowe:

,

ż} Ze zmiarlą rvprorładzoną przoz § l pkt 1 rozporządz.enia Prezesa Rady Ministrr'lw złnia28 c?erwca 20l7 r. z,mieninjącego r()zpotzą-

tlzenie rv sprarvie rrkreślenia rvloI(irł. f'tlrmularz,;, ośrł,iadczeri nlnjątkolvych radncgo gminy, wójtn, zastęp§,v wójta, sekretarza piluin;-,

skarhnika gmin"v, kicru,lvlriku jednosrki organizłcyinej gmirly, osoby zlrzqdzająoc,i i oz-łonkn organu zarrątlza.iącegtl gntirrna osolrą
pra\\,ną ora? osoby rłltlającej dccyzje administracyjne w irrticniu \Ą,ójtfl (Dz. U. prlz. |29li). którc rvtsz,ło w źycic z dniern l lilrca
20l7 r.

/.
J.

e
nazwisko oraz narMsko rodow§}

urodzony(a )

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

'l§,
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4.

lll.
1, Posiadam udzialY w sPÓłkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestnicżą takie osoby - należy podać liczbę i emiienta udziałów;

:,,.,.,:: :.:,.::, .,:,:,:..::,.,: .:..,:.::...::.:,,.:::.:,,::.,, żtl:j.l3-..., Jl,a;,Y..().Zr...
udziały te stanowią pakiet większy niż ta% udzialów w spółce:

2, Posiadam udziaĘ w innYch spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

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

lV,
]" Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

,,:",,.^!,.,.i,.,i:,

Z tego tWułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji; ..,.,......,.

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokościl

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

powierzchnia:

o wartości:

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

ź/
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v.
NabYtem(am) (nabyt mój malźonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do ,lego 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 przetar8u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

'.,§-.."l,E.,.,,,:,il.a-r,)ł_-:.?:ZI:.

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

* osobiście

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2.Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności);

* osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedliba spółki): ,.,..,..,

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

-jesiem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

* jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

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

Vlll.
lnne dochodY osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa]ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

.,... _..,a,..,G. .:..... ż| !..ęł.%......,:...., /. ?..L ę,. l.:,..'.,,..

//
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 00O złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .....,,.,....,...,

::rilv:PTł+.::.:.,:ł-Q.f; :.a:i:.:I:)lł.:.:..:...,IIElł.ta, :.,g§-'a.k y,

x.
Zobowiąrania PienięŻne o wańoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostatY udeielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..,...

?;


