
URZĄD GMlNY
Tarnow Opolski

Załącznlki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnla26 lutego 2003 r.

Załączniknr 12

WZÓR

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Tarnów Opolski., dnia 16.04.2019 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó
..nie dotvczv".

3. Osoba składająca oświadczenie obow!ązana jest okreśIlć przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
wspólnością majątkową,

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5, Oświadczenie o stanie majątkowym obeimuie również wierzyteIności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ...................... Ewa Marta Szymik ( Bieniek)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,3t.O8.L977 .....,.... w ..........Opole
Piekarnictwo -Cukiernictwo T. Charciarek - sprzedawca

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc.ia)

pozapoznaniusięzprzepisamiustawy,żdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(Dz. U,z2OI7r,poz,
1875), zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Zasoby pieniężne:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 15O0,0O ZŁ

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- pa piery wa rtościowe : ................... N l E DoTYCZY

na kwotę:

rlZezmianąwprowadzonąprzez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistrówzdnia28czerwca2077r,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca2017 r.

,g}



]..Dom o powierzchni: .....151.,.... m2, o wartości: ok. 32O 000 zl; działka pod budynek mieszkalny 20 arów
wartość ok. 15 000 zł

tytuł prawny: ........ akt notarialny - właściciel
2.Mieszkanie o powierzchni: .,.,............... fr2, o wartości:

tytuł prawny: ..................................... N l E DOWCZY
3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ...............NlE DOTYCZY,..,. .., powierzchnia: ...........,.

rodzaj zabudowy:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....NlE DOTYCZY,...,
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: ............ 40 m2,.,,...... .........BUDYNEK GOSPODARCZY
o wartości: .........ok. 10 000 zł
tytuł prawny: ........... akt notarialny -własność

l! !.

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

: ::: ::: ::::::: :1T : : : ffi T",[i",T :::: ]:: :: ] : : :::::: ::*:

udziały te stanowią pakiet większy niż IO% udziałów w spółce:

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

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

: :::]:: :::::::::: :: : ]: ::::: : : i]iJls?$:i,): :: : :: :::::: ::::

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

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
........NlE DoTYCZY

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

V.
Nabyłem(am) (nabył 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 następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

...NlE DoTYCZY



1l*l1l:T]::::::::::::i,lffiiTj:1l:::::::::::::::::::::T::::::111'::::]l
- osobiście

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ....................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
.....NlE DoTYCZY,,...

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....,........,,,..NlE DOTYCZY.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,,,,...........
Vll!.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lUb innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DlETA RADNEGO 2018: 7520,00 PLN

UMOWA O PRACĘ 2018 : 24731,,28PLN

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

:::::]:::::ll-]:lll:]::::^i,'.J33Ę3ł :::::::,,:::: ,::::: : :::::: :: ,, ,:: :: , :: ::::: ::::::

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

::::,:i::::] ll]lijl]::::,J ii,§ł§,[:::::::l ]1]]]1ll:]::::::::1ll]l,T ]]1:::::]::::"",


