
ośwIADczENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Prrywory
(miejscowość)

dnia 20. 04.202l r.

2.
3.

4,
5.
6.

zgodnego z prawdą, starannęgo i zupełnego kazdej z

informacje niejawne doĘczące adresu

czĘŚc A

Ja,niżejpodpisany,TeodorOkos rod. Okos
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 24.10.1963r. w Prryworach

Radny Gminy Tarnów Opolski, Emeryt
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapom|w|iu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z20l9 r., poz. 506
z późn. zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięme:

- środki pienięme zgromadzone w walucie polskiej:1259.41Zł-MAŁZEŃSKA WSPÓLNOŚC MAJĄTKOWA.
- środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: 148.38 euro - MAŁZEŃSKA wspol-NoŚc MAJĄTKOWA
- papiery wartościowe: PEKAO FIO SUBF.AKCJI POLSKICH 336,703 j.u. PEKAO FIO SUBF. PEKAO

KONSERWATYWNY PLUS 1902.95 j.u.

PFG SFIO SUBF. PEKAO DOCHODU I WZROSTU REGIONU PACYFIKU 545.616 j,u,

na kwotę: 39066.88zl - MAŁZEŃSKA WSPOLNOŚC MAJĄTKOWA

Dom o powierzchni 749 m2, o wańości 285000 ń
Ętuł prawny: MOJ MAJĄTEK ODRĘBNY

Mieszkanie o powierzchni: ... m2 o wartości:..,..... NIE DOTYCZY

§rtuł prawny: NIE DOTYCZY

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia: 1,5889 ha

o wartości: 60 000 zł.

rodzaj zabudowy: DROGI, GRUNTY ORNE I ŁĄKI
tytuł prawny: trłÓl MAJĄTEK ODRĘBNY
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:0 zł.
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-- 

Tarnów Opolski
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3/ał f. .oa1o..

zamieszkania oświadczenie oraz nieruchomości.



4. Inne nieruchomości: DZIAŁKA ROLNA ZABUDOWANA (DOM I ZABUDOWANIA GOSPODARCZE)

powierzchnia:0, l l 80ha

o wartości: 105000,00 zł

tytuł prawny:MOJ MAJĄTEK ODRĘBNY

III.

1. Posiadam udziŃy w spółkach handlowych z tldztałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY

udziĄ te stanowią pakiet więks4y niż 10Yo udziałow w spółce: NIE DOTYCZY

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośi"i: NIE DOTYCZY

2. Posiadam uóziĘ w innych spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY

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

Iv.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zldziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczątakie osoby -na\eĄ podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%o akcji w spółce: NIE DOTYCZY

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

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynależn. go do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ
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 NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzińalności (naleĄ
podać formę prawną i przedmiot działalności):NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DOTYCZY

- wspólnie zinnymi osobami. NIE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
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vII.

W spółkach handlowych (nazłła, siedziba spółki):NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarądu (od kiedy): NIE DOTYCZY.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY.

- jestem cżonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):NIE DOTYCZY.

Ztego §rtułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

vIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zttrobkowej lub zajęó, z podaniem kwot

uryskiwanych z kuzdego Ętułu: EMERYTURA 5 889 1 . l 6 zł

KWOTA Z TYTULU PELNIENIA OBOWIĄZKOW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH 7810.00 zł.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w prrypadku pojazdów mechanicznychnaleĘ

podać markę, model i rok produkcji): VW GOLF 6 -2010 r. MAŁZEŃSKA WSpoLNoŚC MAJĄTKOWA

VW GoLF 6 -2Ol0 r. MAŁZEŃSKA WSPoLNoŚc MAJĄTKOWA.

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0.000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz warunki, na

jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w złłiązkuz jakimzdarzeniem, w jakiej wysokości): NIE DOTYCZY

?/..> 7r./,n



CZĘŚC B

Porłl,xze ośrriadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § l Kocleksu Karnego za puudrlrtr
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.Pnvlłz r. 7.......U, k źaZ 7a.. 0/.o, .ł2.ę.&*

(miejscowość, data) (podpis)


