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Załącznihi rlo rozpolządzenia lrl,eetsł Rady Mini§trów
z dnril 2ó lutego 2ł103 r

IrZOR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radne8o tminy

Uwaga:
1. Osoba §ktadają.a oŚwiadcrenle obowiąrana je§t do rgodnego z prawdą, starannego l lupelne8o wypełnienia

każdeJ z rubryk.
2. JęŻeli poszczególne rubrykl nle rnaiduJą w konkretnym prrypadku lasto§owania, należy wpisać,,nie d.otyczv'',
3, Osoba składająca oŚwladczenle obowiątana jest okreś|ić pnynależność poszczególnych składnlków

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małieńską wspólnością
majątkową.

4, Oświadczenie o stanie maiątkowym dotycry maJątku w kraju i za granicą.
5. ośwladcrenle g stanle majątkowym obejmuJe równleż wierrytelności plenlężne.
6. W częŚcl A oŚwladcrenia zawarte są lnformacje Jawne, w cręścl B zaś lnformacje niejawne dotyczące adresu

zamleszkanla skladającego ośwladczenie oraz mleisca poloźenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), fu rn fu:.,.tfl}z. Y tel: /5-/Lł/!
urodzony(a} OV ZU. ł'ff§V:.::::::,::::::::::::::, *,,,.,, QłULż

7 rO2aĄtrrrł7

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz, U. z2017 r,

Poz, 1875), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzon

URZĄ3 GMlNY,
w Tarrlowi&BBtłcł

-papierywartościowe,,,,,".'.,,.,..",-l.rn;,,....'..,,.pr-.r.azr./.

,. na kwotę;

Ze zrnianą r,rProwadzoną Przcz § l pkt t rozporząrlzeiria Ptezesa Rarly Ministlćlw złJniaż8 §zenvcn 2(ll? r. z,rllieniają.cgg r()żp{|l7ą-
dzenie iv sPrawie okreŚlclria rłzorilw fornlularz-y oś.uviadczeri nnjątkoiv1.,ch raclncgo gminy, wiljtł, u$§tępcy wó;ta, sckretrra gmin;-"

Pfa\lTrtJ oraż osobY wYdającej decyzje adnlinistlirc$ne rv itrticniu u,ójto (Dz. U. poz. |298). ktrire rł.cszło rł ż}.cic z rlnicrrr l lillca
?0l1 r.

ćRo
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ll.
, 

Tfi ,",:,T; :,:fril#,.frffib,
2, Mieszkanie o powierzchn i: Zć2.,m.,1
_ _tytuł 

pr.* 
"y, 

Ił/frQ, Int.,. /.Uą,
3. Gospodarstwo rolne:

7.. K.......,powie rzchn ia,,./U/a, reł%Ż 7
lylvI PlgYvlly. !..l.tIlttt/,,a,a{ł,ł,,,J?-,.-.<.{,.,/r,Irćr:,r,,,,,,,.,,.,.,..,....,..,..!......,,

:j:-":j]::*1,1111ii"ił*łam} 
w roku ub'iegĘm 

';;ilil 
; ;";;;; ;;;;;;;l;;;', ,'."Zł,a.','Xr..lPł7

l ll.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

rodzaj gospodarstwal

tytul prawny: ....,,,..,. /,.

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

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym;;; * ó: ;;;;;;:;i, ^::Zffa rur;
lV.
1, Posiadam

W których
osób prawnych lub przedsiębiorców,

liczbę i emitenta akc.ii:ć2:?
akcje te stanowią pakiet większ

;'.g;;ńil;'Ę;ffiiffiiffiffi;;łń;il.;;;;t;;;.;...W?ći'.ffi,'a7
,;;il;;;;;;;;;.,.,'ilffi ;;;;;;;;;:';;;;;;'il;;il;;;;;;;;;;;;ó;|łłń,Wźłr

ztegotytułuo,iągnął"*ięi;;i*;;;u,"u,r*l".i.il;;il;;:;;',.'Z,r/./F,Pą,ąZr

o wartości: ......,
rodzaj zabudowy:

wartości; ..,,, /.]UE, . 2-erreżr,

udziały te §tanowią pakiet większy niżIO%udziałów w spółcel

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych *



Dziennik t!starv _5- Poz, 2020

V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do Jego
od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
zbyciu w drodze przetar8u * należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo; ..,.,

majątku odrębnego)
terytorialnego, ich

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą {nal dzialalności):

z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości;
2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pe

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): /.rń(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności); ,.,,.,,,...,,../łffŹ.

-;;;;;_,,:,..:,.,:, 

",lea: 
..rcr_

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłymffi;;;;;;;;i;;;:;;, ./.l//§_.,2_CZł

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); ,.,,"...ll//p-,.,łłfrXa,,r,,
:;;;i;;;;i;;il;;;;;;;iffi ;;;;,.:,.:/Wa.:,:.,ftr-tr-a.r
- jestemczłonkiem,,dy';;l;;;;," jt" ji.,"lvi..,',AW^2.2rrZ,Z,['/.

- il..." ;;;ffi ili;;i,"*i,ri 
".i i"J il - j,,l,',. . .' 1. |/-/)ilkrya V

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegtym ffi;il ;; ,"*"io:,,'"..'.., l//25..2,2ą-?7

zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Vlll.
lnne dochody

Vlżl7 365ą.v€
..{,...,,,^*rn 6FO) o o
Vrl Zł - 4ą?o'ą{o

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej
należy podać markę, model i rok produkcji): ...,....

mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne a wańości powyżej 10 000 złotych, w tym-:aciągnięte kredyty ipożyczki oraz

/t7ł ,b-rr



Dzięnnik u§taw

PowYŹsze oŚwiadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

fr/ą,Wild 2ęcł.202ł @,ry

*7- Poz. 202{J


