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

rubryk.
2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B za§ informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a ), ,.............t!.cł..a.Ł....i.l..Ś(!.ł,..,.,....il.t.&. .r/:!..G..((,....l,.,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

il.*ń,ł.*rI

urodzony(a) Z.?.,Q.3...(!,.I.(...* .......,.....?-.?I.Ił.(.?.. ,4*ń.,l.....Ź.*i.*.y...

.....ilłi.r.i C-lft...,...Z.r.xt.Ą.p.r,..?..*lł.D,l.śc.(/d,{_ ........:,?.,.,..rsp.......ł...?..4::/ł.ł..........,:{c.ĄO.ł!i:oh,s?,t/ątpir1
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) -ltcflr,t tca-ly'/

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r,, poz. 506
z późn, zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..tl!ł./.ę..;.. . 7:ł'll,

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .................}Rfi,..Ki

n.
1.

2.

3.

Dom o powierzchni [!! ,n }o', o wartości: ..........,?ft.!;?PI.:,..,...?1.1/-..........""",l""""""
, 
',,.Ą,5.i.Q,)ś...........ł ;.€,,.!ł../)ł......d.!..aŁ..n.d,.ę.e.y.&...tytuł prawny: .......ł]ł

Mieszkanieopowierzchni:.......;1........ffi2,owańości:...,.,.........:.

Gospodarstwo rolne:
/'? a 

^_/ 
,.ż

rodzaj gospodarstwa: .....,.....................?§!1.Y:......... powierzchnia: ..,........... .,.{............

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................:::..........,.,
n

//
/ź//

ośwIADczENIE *^rffi#'
radnego gminy

(miejscowość)
9... ania .......26,. Q ł.,.. (.?-.{..(...

URZĄD GMlNY
Tarnów opolski

? 9 -0ł-



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ,....-9\x.ł...
o wartości:

III.

1, Posiadam udziałY w spółkach handlowych z 
. 
tlrlziałem qminnycil osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby - należy podać ticzlę i em'itenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..................-..,..,...,..
2, Posiadam udziałY w innych spółkach handlowych - nalezy podać 1iczbę i emitenta udziałów:

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

Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych iub przedsiębiorców, w którychuczestniczą takie osoby - należy poaić [czbę i 
"-ituit. .łJ;i,' 

"'

.........N..Lr....2t_ /...*r:

akcje te stanowią pakiet większy niż 1,O%oakcji w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł5rm dochód w wysokości:

:.:::::: ::::.:.:::"r 
spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

..............P. t L........ ^Da.T /. c?, /..........,....

IV.

1.

2.

V.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł5rm dochód w wysokości:

NabYłem(am) (nabYł mój małŻon ek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od SkarbuPaństwa, innej Państwowej osŃY PrawnÓJ,1ednostek samor"ądu terytońh"gÓ,ictr 
"wiązków, 

komunalnej osoby
Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mieni., i.tó.. podlegało" ztyciu w drodze przetargu _ nalezypodać opis mienia i datę nabycia, od kogo: h ( / "_ - :/ l,_l::_-:.-.:::.::.::_. N tr ?r-/ %_



VI.

1,. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

......trp3.ł,..,.,-l.:,Zy.caN..ft.....?.*ail.lbńr,ł....3.el.nł.n.*r!.łś.ć..:..tlb.taG.t.....{.k.rr,*kał.€

- osobiście .?n.Rcre t........it.ort.t*.,.A.ń.k-n(śe(K.
-/"

- wspólnie z innymi osobami .........../..'................?źńottxD.....75ż.oó:.......

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc i: ....,k#.i§.......?,.?ń.5.1...

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,.pełnornocnikiem takiej działalności (nalezy
podać formę prawną i przedmiot działalności):

6) a Ec>l/ 527

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

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): -,.N..i.{.........2ę[/.rZ,1..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIII.

Inne dochody osiągane

uzyskiwanych z kazdego

z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki, na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

...?...rc.!. t . R.Q r.J.t ęa... :......7.,. m,'



Powlzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § ], Kodeksu karnego za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawieńia wolności,

,/o{:.!_:/ Ą:ń
(miejscowość, data)

..........It u dót... ą,.....Z6.u.,..?.?? /


