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l{r "^.".*.".."-",.. ,.. J.,/"łu,r.n...., dnia il.,.. /3. łi !8,
Podpis ..""""*""""^""*"..- (miejscowość)

Uwaga:
1. osoba skladaiąca ośwladczen|e obowiązena |est do zgodnego z prawdą starannego i

zupelnego rrypełnienia katdei r rubryŁ
2. .Jeźe|i.poszczególne rubry*i.nie zna|du|ą w konkretnym prrypadku zastosowan|a, na|eży wpisać

,,nie doĘcry'..
3. osoba skladająca ośw|adcren|e obow|ązlna |est okreś||ć pnyna|eźność poszczagó|nych

sk|adników majątkowych, dochodów.| robowląrań do majątku odrębncgo i malątku oblętego
matłcńską wspó| nością mrjątkową.

4. oświadcren|e o stan|e mrfitkowym dotycrv matątku w |ca|u lza granicą.
5. ośw|adczenie o sbnic ma|$ko''Uym obe|mu|e równ|eż wierryte|ności p|enięźne.
6. W części A ośwladczen|a zawarte są |nformac|e Jawne, w części B zaś lnformac|e niejawne

doĘcrące adregu ramhsrkania skladaiącego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘśĆ A
Ja, niżej podpisany(a),,....,,,.,,..,ffi!Q.I{/,#tl?Aft.,...7,rcczł.tt(,k.,ft

urodzony(a} ..,,........03. /,/,..łł#il,:.:::::::::::::::::::::::,'* ^czy-ękl

,,',,,,,,''.',',..'..'jk,,-?.,ip,Ral.-:.:.ź,:,P.2..iL'.U).:,(-łł;p]-u]jl:. I
fłniejsce zatrudn|enia, stanow|sko |ub funkcja}

po zapoznaniu się z pnepisami ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2al7
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t .
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: .............łA,6,rkź.

. środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: ..,,,,,.,.,..NJ,E,,,.."p,arka-k.

;ilń;;**;;........::........:..,,,.::łiiir.fuj!,ś[,V,',.,,.:......:....:::.....'.-:..::..............'.'............'



il.

1. Dom o powierzchni:. . . . . . . . . . . . . .  m2, o wartości:
tytul prawny: ............,
2. Mieszkanie o powien;;;;;i:, ...4ź)/.8

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwar.........Nl.E..nAIk.CZ.? ., powienchnia: ............

rodzaj

Z tego Mu|u osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym prrychód i dochód w wysokości: ................
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .............. ,,,.,,,..t,l.t,.ilp.Tr-ę?-?,.,...,.,.,,.....

o wartości:

tytuł prawny:

nt.
1' Posiadam udziaĘ w spótkach hańdbwych z udz|ałem gminnych osób prawnych lub

:::::::::::f u"tTltil*:::'r'o;#::fr:IiEV::::i:*:::::::::::::::::_
udziaty te stanowiQ pakiet więksry niż 10% udziałów w spótce:

1'|]l]i]]::::::':::::::::::::..i:iti.,ffifrt,Ż,.9ł:::]:::::.:.:.:.:::::.::::::::
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'........'..

tv.
1. Posiadam akcje w spó|kach hand|owych z udziólem gm|nnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,

::::::::::::::::::::::::::::-/fff:w\rap::::::::
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcjiw spółce:

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieg|ym dochód w wysokości: ..'...........'...

Z tego tytu|u osiągną|em{ęłam)w roku ubieg|ym dochód w wysokośc|: .........'.........



v.
Nabytem(am) (nabyt mój małżonek, z wytączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoria|nego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropo|italnego następujące

/ llil]l" llT :::::::::'::::::. : :ńiE rgu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od
r.cŁ.y.........

vl.
1. Prowadzę działaIność gospodarczą

- osobiście

-wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
2. Łarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalności (na|eży podać formę prawn

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnqłem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ......'..........

vil.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): ..,.....,.yIIł...n.rkcZ.y,

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....'''..........



lx. /
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 o00 zloĘch (w przypadku pojazdów

x.
Zobowiązania pieniężne o wartośc| powyżej 10 ooo złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

]]l]]l.]]::::::::::::::::::::ii?rtrb."lśi.ł,Ż!,:]*:::::*:]j***::]:



Na podstawie art.Z4i, ust 1 ustawy zdnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20|8 r.
, poz. 994 ze zm.) dokonano wyłączenia z udostepnienia w.BlP o adresie zamieszkania składającego

I oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.

. Wytączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsfugi Rady Gminy Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy |ub zatajenie prayvdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

^I n, P.,/- t?- tłp... lłl. E. L K t. E, ., il l 4 Jo l 8,,
(miejscowość, data)


