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o ŚWIAD CZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

URZĄD GM|NY
Ta.rnów Opolski

czĘŚc A

J a, niirejpodpisany(al, .........lol.cl L. J.e.,* *.(...... hl. ; L. k

lJ. n Ł. ł. e.4:..... aoia .... -3. 0* ..Q9,...2.82,1.....,.
(miejscotłlość) l

(imiona i nanvisko oraz nazwisko rodowe)

po zapolnaniu się z przepisami ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie g-i*ym (Dz. U. z2019r., poz. 506
z póŹn, zm.) zgodni e z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: S.P.O Q..e.rnrr.fr ... ,.. .J,i..aQ'aU(

urodzony(a) '?,Q*QZ.I,*ń2 *..... Ń..*. k. Lą.

,.9§.t,L.P..N..a.J.Lę:.,** .J.ł.o....8.ł.ą.Lę...... .......Vo..m.ę.*),.xo}. . . .PSl-.
(miej sce zatrudńienia, stanowisko lub funlrcj a)

l. Dom o powierzchn r, ....l..X.6,.,{.^',owartości: ......*..g..Q...O.a-Q-..LT,.

2.

J.

łynęło dnia

D;q

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucię polskiej: .h.e,.0,Q...ŁT.........

tYuł prawny:

wartości:

rodzaj gospodarstw a: ......Ą l?,
o wartości:

rodzaj zabudowy: ...

tytuł prawny: .................

powierzchnia:

Ztego§/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:



4,

m.
1. prawnych lub przedsiębiorców,

udziaĘte stanowią pakiet większy niż ll%udziałów w spółce:.....-...*.*r..(.. .....^Ą.." *T

2.

Ztego§/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ........,,rłr.€. . -J."l1.o.r|

Iv.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zldzińem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
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1

Ztego$rufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............r*t .ę-...La+.7.r."f

ż, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji: I

Ztegobrtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: ............-ą'.*.Ł........*łg.*..r7...r,.Z7.......,l

0;ą

bn ul 4
ć ąa,

powierzchnia:

o wańości: - '.| ł łll

§tuł prawny, .....tt..

w których uczestniczątakie osoby -naleĘ podai |icz,bę i emitenta udziałów:

p...l.{e ffi i....|/.a. ń, 
" 
)

Ztego Ętufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w

Posiadam udziaĘ w innych spółkach -na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich alriązków, komunalnej osoby
prawnej lub nłiąźcu metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ
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/
vI.
1. Prowadzę działalność gospodarcą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

2,

W spółkach handlowych (nazwąsiedziba spółki): .....!Ą|.g.... ....Ln.*.7.n*.1

x.

Zobowięarlia pieniężne o wartości powyzej 10.000 ńoĘch, w tym zaciągnięte kredyty ipoĄczki oraz warunki, na

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

.Ił*..oJ.1 .Ł........g..p.o.a.Q...{........z.........ś.o.^.V....9,y<.Q,.s..fl,.

ł}q_

- wspólnie z innymi osobami

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

Zarądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (naleĘ
podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi

Ztego $ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vII.

-jestem członkięm zarządu (od kiedy): J. p 1-1.
-jestemczłoŃiemradynadzorczej(odkiedy):,..........r".r..Ł.....

- jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vln.
Inne dochody osiągane z §rtufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot

uryskiwany chzkażdego §tufu: Łi..lj:*:f 6_r.L(...Ń.oJt*.0.6.* Ę .g k ą{Ę Ś 6l zl

.......K.q,."..9.t.#..e.*J.^-...5.i.,ł,*.i. ....T-o..4.*.rl-.*.....0.F.k........ ...3.ZO.O.Q.{
J..ął* ,*J.neqo i zJ\tź,^ /66SÓ,o0. .i,D( €,,,''.,,-o- for' óJ' ołrVt-", 2{f . óo zr

X.". .g.t.*..e.*l. a--... 5. i. u,*.i... ..L _o. .lł. *.ę.,

d.,ąi* '*J.nŁo§ , łoT\,
€,,.ł'.-,-* for.n ó J' Oł rVt-".

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 ńoĘch (w prrypadku pojazdów mechanicznychna|eĘ

podać markę, model i rok produkc;i;: ....Mar, .c.ę.Aęł....E..:. - l r,rr{)\ l (



(miejscowość, data)

Pow'tJbzeoŚwiadczenieskładamświadomy(a),źnapodsawieaft233§lKodeksukarnegozapodanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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