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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupelnego wype|nienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

,,nie doĘCzy'..
3. osoba sk|adająca oświadczenie obowiązana jest określić przynateżność poszczegó|nych

sk|adników ma|ątkovrrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
malżeńską wspó|nością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuie również wienytelności pien|ężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania sk|adającego oświadczenie oraz miejsca po|ożenia
nieruchomości.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. zfOL7
r. poz. 1875), zgodnie z art'24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej
wspó|ności majątkowej lub stanowiqce mój majątek odrębny:
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11',:il,trffi1,i".*,o'razone w warucie porskiej: .....h.,A..A...,0Q..."r\.F.

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie obcej: ' .... ' . ..

na kwotę:
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ilt.
1. Posiadam udziaty W spótkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorcóvq, w któryph qczestniczą takie osoby - naIeży podać |iczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..(.}fuI.?

tv.
1. Posiadam akcje w spótkach han{|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet większy nizLo% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościl .tr'k.1&.,&.flfl.?fr
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc|, ',r,r*fl,*,,p#x,A,.ą',,,
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v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoria|nego, ich związków, komuna|nej osoby prawnej |ub związku metropo|ita|nego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu . należy podać opis mienia i datę nabycia, od
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1. Prowadzę działa|n.ość (należy podać formę prawną i przedmiot działaIności): ..............

- osobiście,,. '.,.,,.('yki#
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petnomocnikiem takiej
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l,l.,ou,n..n handlowych (nazwa, siedziba spółki):.'......tr.L;gł|.9. !:łg.ł\

- jestem cz|onkiem zarzqdu (od kiedy):
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vilt.
|nne dochody osiqgane z tytutu zatrudnieąia |ub innej lziała|nośgi zarobkowej |ub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego Ętułu: Ł.łI].#),Jc.6i.....'S..*ł,t,,p*,,,,.,,ł,'(1,,9.5,,.,Łf,,,,,,,,,,,,,,,,'

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):.. t&'+
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:



czĘśĆ B

Na podstawie art.24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. zf018 r'
poz. 994 ze zm.) dokonano wyłączenia z udostepnienia w BIP o adresie zamieszkania składającego
oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsługi Rady Gminy Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233
podanie nieprawdy lub zatajenie p,j*dy grozi kara pozbawienia wolności.

il.I..:.,a,?.. :. /].. -8. ł..
(miejscowość, data)

I 1 Kodeksu karnego za

,il,.*r.=,,'/- r//*,"Ą
(podpis)


