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URzĄD GMINY
w Starym Tąrgu

rf pb"do dnh .. "k-g-.' 9..%.,&J.9.

Załączniki do rozponądzenia Ptezesa Rady Ministrów
z dnia 26 luteso 2003 r.

Załączniknr tf)

WZOR
ltr ."...."..."-.......*...
ńi*'k -:;.a.^ł".i5], ,,....::::::':.:...:..ą.:..ośW|ADczENIE 

MAJĄTKoWE

/ radnego gminy

5Jń.gy. T. A W, dn..'hp, ń.:ł,0/9,
(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdei z rubryk.
2. Jeźe|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,'nie dotvczv,,.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIlć przyna|eżność poszczegó|nych składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością
majqtkowq.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości'

,T T:ł, * p i sa n y fu ), .. ht' r Q p' -5 h A|\.., 5 .ł.P /-''
urodzonylĄ ,.Jł"..:.,Lt,.P.a.k'.'.:.|W,6:t!.u.:,,,.,.,,.:.:::::::::::.. ,*...,'Ka,L.E.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2ot7 r,
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej
wspólności majqtkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t .
Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w waIucie po|skiej: , . , , . . . ' ' . ' . '9.R..h'k

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...'...$HAK

- ffi ;;ń;;;;il;..-'..s p ftJ(
na kwotę:

2\ Zę zmianą wprowadzon4przez $ 1 pkt l rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów zdnia28 czerwca201,7 r' nnięniającego fozporzą.
dzenię w sprawie olaeślenia wzorów formularzy oŚwiadczeń majątkowych radnego gmrny, wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy'
skarbnika gniny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zanądzającej i członka organl zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjnę w imieniu wójta @z. U. poz. 1298), które węszło w Ęcie z dniem 1 lipca
2017 r.
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3. Gospodarstwo rolne:

Iil.
1. Posiadam udziaty w spotkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,

: ::: I:: ::: :::::::: :: ::: ::::: : : Ki#* l::: : :: : :: ::: ::: ::-

Z tego tytułu osiqgnqłem{ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .' '..............*

' :::::::::::::::":::::::::::::::::1":i!r#::"::::::::::::::::::::::::* _* _ _
Z tego tytułu osiqgnąłem(ętam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: ......'.......H

L--

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczq
hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych
takie osoby 1ra|eży podać liczbę

.......N.lĘ...

Iub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

-

akcje te stanowią pakiet większy niżto% akcjiw spółce: '''......'...ffi
-

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

:.::::.*::::::::::::':::.Tl::::::::::::::::::.:::i]ll]l]':.'::.*.:.l-.:
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v.
Nabyłem(am) (nabyt mój matżonek, z wytączeniem mienia pnyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoria|nego, ich
zwiqzków, komuna|nejosoby prawnej lub zwiqzku metropo|ita|nego następujące mienie, które podlegato
zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.r.ś.l.lŹ

' ::::::::::t:::::::::::::::::i:'::KiP:::::::"-':::'::::::::::::ilTtitl :
_ osobiście

Z tego tytutu osiągnqtem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .........' ' '......
2. Zarządzam działaInościq gospodarczą lub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działalności

(naIeży podać formę prawna i przedmiot działaIności): ..............-.'.........' i.........

- osobiście......
ź.?

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .................
--.--

vil.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): ........b.t.t'Ę.

_ jestem członkiem zanqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .G

* jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..'.....-

Z tego tytułu osiqgnąłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .................

vilr.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudąię,ryią,'luĘ irytej działalności z-arobkowej lub zajęć, z podaniem

:::j::::*::]:::::::::::i:]:...ff.i.FM...--....H'.....9PAt..........::....:....:.:.:

---
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
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czĘśĆ B

Na podstaw|e ar.24 i ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sdrnoządzie grqinnym (Dz,U, z
2019r, poz. 506) dokonano v,rył,ączenia z udostępnienia w Biuletynie Infonilacji Publicznej
informacji o adręsie zamieszkania składającego oświadczenie otaz o miejscu połozenia
nięruchomości.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk. inspektor ds. obsługi rady gminy Urzędu Gminy
Stary Targ

t ł

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

|\ ' t  --.

lll^rufu*f;rp
(podpis) t\

Ąp}lrłf-m! h:p^-Ln,Ę
Q(miejscqtość, data)


