URZĄD GMINY
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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

UWAGA:

l.

2.
3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z
rubryk,
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślićprzynależnośćposzczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małZeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenię o stanię majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,
Oświadczęnie o stanie majątkowym obejmuje równiez wierzytelności pieniężne.

4.
5.
6, W

częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne,

w

części B-}aśinformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składaiącęgo oświadczęnię oraz mięisca położenianieruchomości.

cz4ścł
Ja, niżej podpisany, Teodor Okos
(imiona i naałisko oraz nanuisko rodowe)

w Przyworach

Urodzony 24. |0.1963r.
Emeryt
(mi ej s c e z at r udni eni a,

s t an

ow i s ko l ub

funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r., poz. 506
zpóźn. zm.) zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: l5987.85 zł - WSPOLNOŚC
środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 148,38 euro
papiery wartościowe:PEKAO FIO

MAJĄTKOWA.

- WSPOLNOŚC MAJĄTKOWA

SUBF.AKCJI POLSKICH 336,703

j.u.

PEKAO FIO SUBF. PEKAO

KONSERWATYWNY PLUS l 902.95 j.u.
PFG SFIO SUBF. PEKAO DOCHODU I WZROSTU REGIONU PACYFIKU 545.616 j,u,
na kwotę: 37888.83zl

- WSPOLNoŚC MAJĄTKOWA

il.

l.

Dom o powierzchni: 149 m2, o wartości 390 000 zł

2,

Ętułprawny: MAJĄTEK OSOBISTY
Mieszkanie o powierzchni: ... m2 o wartości:........ NIE DOTYCZY
tytuł prawny:

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

ROLNE , powierzchnia: 1,7069 ha

o wartości: 60 000 zł.
r

odzaj zabudowy : B

tytuł prawny:

UDYNKI GOSPODARCZE

MAJĄTEK OSOBISTY

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:0 zł.
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4.

Inne nieruchomości: NIE

DOTYCZY

powierzchnia:
o wartości:

tytuł prawny:

ilI.

l.

Posiadam udziałY w społkach handlowych
w których uczestniczą takie osoby

udziĘ te stanowią

-naleĄ

z

udzińem gminnych osób prawnych tub przedsiębiorców,

podać liczbę i emitenta udziałów: NIE

DÓTycZy

pakiet większy niż l0%o udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokóśĆi:

2.

Posiadam

udziĘ

w innych społkach handlowych

-

naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów: NIE

DoTycZy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Iv.

1.

Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzińem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
-naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

uczestnicą takie osoby

akcje te stanowią pakiet większy niz l0% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2.

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

- naleĘ podać liczbę i emitenta

akcji: NIE

DoTycZy

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

v.
NabYłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej Panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorńlnegó,lchmtięków, kominalnej osoby
Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargv _ nalĆzy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

vI.

l.

Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):NIE

DoTyCZy

- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

2,

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności(naleĄ
podać formę prawną i przedmiot działalności):NIE DOTYCZY
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

P/<-cr'
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vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

DOTYCZY.

-

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): NIE

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE

-

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE

DOTYCZY.
DOTYCZY.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vIil.
Inne dochody osiągane

z Ęltułu zatrudnienia lub innej

działalnościzBrobkowej lub zajęć,

z

podaniem kwot

uzyskiwanych zkńdego tytułu: EMERYTURA 56778,71 zł

KWOTA ZTYTIJLIJ PELNIENIA OBOWIĄZKOW SPOŁECZNYCH

I

OBYWATELSKICH

6760 zł.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej l0.000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĄ
podaó markę, model i rok produkcji):

VW GOLF 6

-2010 r.

WSPOLNOŚC MAJĄTKOWA

VW GOLF 6 -2010 r. WSPoLNOŚC MAJĄTKOWA.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l 0.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĄczki oraz warunki, na

jakich zostą udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem,

w

jakiej wysokości):NIEDOTYCZY

Cł* 7

