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URZĄD GMlNY
Iarnów Opolski

rłgqrłl & lqqlrźM Ęrdy rfi ńtrtr
ztźż6ąnw0§r_

?+arł&§|q

W rlńn

ŃrrłDczEtTE mAĘlxottE

hńfitr*qa}

po zapoznaniu się z pnepisami ufiury z dn6a 8 marcl 1!l!l0 r. o samoną&ie sminłTyrn (D.. U. zWl r.

poa 1875}, zgodnie z ałt_ 24h Ę u§tawy ońMadąam, że pociadam wńodzp w sldad malż€tńdd€i

ułspOlnoSO maiątlowei lub #nwiące mói majątek odrębny:

l.
Zasoby fienięźne:
- środld prunnęlne ryomaazone w wahrcie polsldei:

urodzony(a}......}-"O-_t.....{.9,ff .:.,T.:.--:.=-...*

.... §8_pą

'"óĘos'ft '\hŃ..r..t...r,d,..-4-9-,p--q.,ź.9$.
|ffi

lrĘ§
L o§oba srrre;ąsr ofurdtlcrle otorĘne ic* do łoórło z rerrdł ffie t arychero urype*lrn

ldddznfurŁ
z &ż:r pomrńtne nfir5 lńe rrĘdĘ w lorilreuryrn przypa*l rcmrą n lcńrĘa§.Ć de dqluczt'.
3. 15obe srraoafrra ofuiadegac óoriąpan iest olrrcmć pnvnacarceC poeczcrńnu* srrrłt*ful

Ęią65uryh, dofudóul i ntorląreń do m{Su oaębąe l mąHru *iętrp m*li*r setł*ar
ffi.

{ Ńfidalic o rtr-r qffiorrrpl da}clr lnrtsk r ląP i ze prią.
t. &tadclte o sEje mffilrm obcfituie ńrneł *errrtelff plerrdne-
5. U |'*i A ofuirrpede rawĘ ą ffiomcir jere, r G!ę§ B d rńornn{e rcnte aotrąe.Óls

zerics#lie*ildrhere ffi orunj$pokfue l-cnd loóó

c6ćr
Ę nłżei podrisany(a}, ?dr.2-,r,i"

- środh pienĘrre zgromadzone w walucie obcęi: .__------

na lculdę:

g 7* unąrF§r.fuą llncz § l płc l mryaądzcnił kmse Ra§ łfnistór z &ia !8 mpca 2Ol7 r- znilnĘ|F€8o lupg.zzr
dmicw ryawicdrreślcniaumrovformrrlarzy ośłiłdczońmj$oql,chradrego gmiory, wóją zaSęcavóią se*rctarzagmĘ,
slwtnilo gpiny, kieros,rnikr jceoś*i orgniu.cryrĘ gnitr},, coby m"r#Wi i c"łfrka cgpu zr$airyego gnimł o§oĘ

rir.nł 6't osŃy n.ydłiąęi d€6Ęie eanOimtyirc w imkftr wójta (Dz U. poa 1298)" rilór§ nr€§lfio y życie z rrnicm l lipca

Xll7 r-

3 0 -0ł-
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lL
1. DĘn opolrńenclu*:

tytułpragny:
2. MŁlsdąnie o pqlierrcfuii:

Ętutpranlny:
3- Goepodarstw rohe:

rcdzai g6poda]stua: porrkrzónia:
omrtości:
mCzaizaUaory
Sułprawnr
Z tego tytufu cr*cndem{Sm| w rolru uUeelpn przyrhfi i dodród w wysokcici:

4.lnne nierudtomo&j:
polienclrr*a:

o wartąści:

Sulpamv:...

n.
1. Posiadam ,rdzia}v w spdkań handowyó z udziabm gminnytft crób pram$l lub przedśębiolr{rr,

w lctóąph utzestniczą tl*b o§oĘ - należy podać liczĘ i emitenta u&iałófr

udzialy te stanouĘ p*i€t uĘl§zy ńż tab udziałow w spde: ..-.-.......-.....

Z tego ty,tufu osi*nątem{ęłam) w ro&u ubięg}yTn dodród w wl§okości:

2- Posiadam udziały w innph sp,ółkach handlorłryó - naleł podać liczĘ i emitenta udziałór:

Ztego tytrń, ci*ndem(ętam) w rolru utŁaffi doóód w wysoltości:

tv.
1. hsiadam dcje w spóllĘd} hd,dlow!ń z rdziafum gmin]rrń ctób pawrr!ń lub przed§ętlitlrcló*,

w@t wzese$czą takie coby nakł podać 
'irzĘ 

i emitenta alrcfr:

aĘete stanotĘ pełietuięlcszyniż 1(196aĘi w spólce:

Z tego sulu micnąlem{&m) w rolru ut kĘrym dochod w wysokołi:

2. Pciadam akqje w inqrcł spólkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta akcja:

Z tego tytulu osiągną}em(ę}am} w roku ubieglym dochód w wysokości:

2"n*

m', owartości:

m2, owartości:
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Y.
l{aĘienr(anl trabył mfr maEqrelg z uytger*anr mienh przFrdeżĘp eiĘp maiądu o*ętnego)
odslabu Państrra, iruni perństrrwei 6oby pra$ilEi, itd]roŃ€t sammądu terytolidnąo, ió
zfrądxóu,bnu]d]Ei 6oby prilrnei lń il,Ę_dru metropolitalrcep nasfiqrłp mŁłj€, którc podęab
zbyciu w ffie prletaĘu - tłdeĄ podać opis mienia i daĘ nabtrcĘ od hgo:

Pv-mn

(ndełpodać

Ztęo$utu osiwrątem(ęłaml w roku ubięłyrn przyóod i doóódwwysoltości:
2- 7a@am eiałalnoś(Ę gspodarczą lub jestem przedstawitlrlem

(naleł podaćfiormę prł*ną i przedmiot działalno*il:

-osot iście.

t*iei działalnośd

- wspóll*e z innymi oeobami

Z tegp tytutu cŃąnden (ęłam} w rd<u ubieg}ym dodtod w u,y§okośd:

vt.
W spńłlladt handilryd, (rnzua, ieeiba spóllti):

-ie§t€m czbrtriem arządu (od kiedy}:

-iest€ttl tzbnkiem nady na&fiGzei Fd kLdyl:

- ie;tem tzb*iem korrĘi r€uizlinei Fd rŁdd:

ZtĘotyttfu ciiunąhm(faml r rolnr t*ląlvttt dodród w@ści:

vnL
lnne doóody 6irłng z tytulu zatnrdrńenia lub amei ddahlnośd zaroHrouei lub zaiń z podaniern
ltwt tzyskiwanydt z każdqotytufu;

ĄZrJ>{

2,r*t-

prmtą i

-wspólnie z inrrymi osobami
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[.
Słti&flri młer*e ru*omesp o unrtoćci poryĘ tO fiD ffil (u przypam pr*rzaOr mdnniznyń

ZotoĘra*a Fenię:rp o vartośei poltryżei 10 (m ffit u tym zaCryn$e bedrty i pożyc*i oraz
warunĘ nafr*iń zmty rr&ielqre fi,uobec kogo, w zviądo z j*im zdarredent, wiakbi Wści): --
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poaać.nalĘmoddi


