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uwaga:
1. osoba s|dada|p ośrrifuilbotmląramlest do 4ednege z prarĘ staranqo i

zuffioulpeNnleda kddq z rubryŁ
2. ,eże|i posacząflne rń]yki nie znaiduĘ w kolikreUrym prąpad}u zastoeoryvanĘ na|eł wp|sal

3. *ffi;* ośnńdczcl|le oboriąram iest okresć prrpbżność poszcząó|rydl
s|dadnilóul maią&oryd} dodtodór i zobmńąań do maiittu odĘhrego i maią&u Ńlętęo
ma|ieńcltą u'wótndaą'naJąEmą.

4" oświadczede ostade tmiąt|torym ddrczy miądtu w knlu i za granĘ.
5. Óńriadczenie o stanie maiątkorym obelmuie rfumhi u'lerłtd'pści elenl€ne.
6. w Gusd A ośrda&eila zawarte są informa@ |tr,n€, w częśc| B zaś informacia nieiawne

dotycrąge adresu zam|eszkania sldada|ącego ośuriadczęnh olaz mieisca poilożenla
nierudtomoóci.

urodzony(a) 03...?J.,..1-9.&.1.

podpisany(atJu.ÓJ.t\ń.....[.lfb.I[.].s.......Ó.ZK..v-sl.s.j....3.n.g.u. l, p
{fniona i mmiskooraz nazvrbko rcdorys)

* ..K..l". E..ę. E..hl..\#-c.........

cztśćł
Ja' niżei

{mh|sce ntrudnienĘ fim'rtsto |ub fun|tcial
p zapoznaniu się z pr:episami ustawy z dnia 8 malua 1990 r. o samonądzie gminrym {Ę. u. z2ot7
r. poz. 1875), zgodnie z arL 24h tei ustawy ośtMadczam, że posiadam mhodzące w sk}ad matżeńskiej
wspó|ności majątkowej |ub śtanowiąĆe ńój majątek odrębny:

t.
ZasoĘ pieniężne:
- środki pienĘne zgromadzone w wa|uch po|ski .i, ...h./...W..Q..,.-.Ł3; .

- środki pieniężne zgromadzone w watucie obcej: N..t.Ł...]łD].]..ępJ.

-papierywa.tos.ło**;Nle-5fi-::ŚŁj::--::.:.:-.::.

:.*.::*:::::*:::.*:::::;;;*;G;::.N-\-r-.:-DPt[e.W-



n.
1. Dom o pwierąchni:
tl/tuł prawny:

wartości:

2. Mieszkanie o powiepdrni: ć*ł1.Y'...,...
$uł pnwny tlA rże-.!!*,!Ą.....H5ę2l
3. Gospdarstrro rolne:,
rodzaj gospqdargtwa :tffi. t t.NS$-. J.t) .Q.8..."...-, powiezchni 

", 
h.?. n.t 3. l.l.

o
rodzaj
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłemtęłam} w roku ubiegĘm przychód i dochód
4. |nne nieruchomości:
powienchnia: N tE T)nTYc?-V

il;;i; jvi..Ę.::::aó:i*\{:Ć'J:-*:.--.-::.-:._.::.:-.:::*.::-
ffi ffi il :N-.i.. F- :-. nÓj. -Y..:H:{-

1. Posiadam udziały w ssłkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

:::::ń$T!:*5ffivl[ŻT::::::::-*::::::.Y::*:::::::::'::::......
;;..;i;.il#ilil;ilł.ilffiil."j;uJililil;.ŃJe.?..m.r...aZ.Y::.
Z tego $ulu osiągnąłem{ętam)

- - - - - *.l-lDp-.Tr-.ęJ- r*'.w roku ubiegĘń dochód w wysokości:0I.t.f.

2. Posiadaqudziały winrjyń społkach handlowych - na|eży podać |iczĘ i ćmitenta udziałów:
.....N.rł.-...?an.v...e}..y:.......:..............
Z tego tytulu osiągnąłem{ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

tv.
1. Posiadam akcie w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub pnedsiębiorców,

takie osoby- na|eży podać liczĘ i emitenta akcji:

q"l

;;;ffi ;;ffi;ffi ;ilil;;ilil ;il;il;ń;;; iii.iń..:.-u.ffi-lł:::ej':[..::..
il;;;.yńilffi ;i"*ięffi *.ilńóńffi ffi d;ffi;::Lv:i..d:|.amler:::.:.

sia{am ak'lę Ę innyghsqo{gch handlowych - należy podac llczĘ i emitenta akcji:
..| ć......... jJJ..T' j|... t..ę. :

Z tego $ułu osiągnątem{ęłam) w roku ubiegĘmilń;;;-dŃ-t:.,.n.,i-j7s,*]|



v.
Nabytem(am} (nabył mój matżonek" z w,yłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnegol od Skańu Państvrła, innei państrłoweJ osoby praulrneJ, jednostek samorządu
terytoriafneto, ich ariązkór, komunalnej osoby prawnei |ub ariązku metropo|ita|nego następujące

l[::::artif-Y:ffi:T:Yff:Y:praetaęu . na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od

1. Prowad1ę {należy podać formę prawĘ i pnedmiot dziatalności}: ..............

r;Ńffi ; j;;ffi ;il;;:Ń:ir..-:..D$-T-Y-e.?;.r.:::
Ztego tlfttlłu osiągnąhm(ętam) w roku ubieg|ym przydtód i dodtód w tuysokości: ...................
2. Zanądzam dzia}a|nością gospodarczą lub jestem pnedstalviclelca
dzialatności (na|eży podaćfiormę prawną i pnedmiot działa|ności).|\l..LŁ....

takiej

;;,#;....ry-ie--...J.,2i:f-Ce.:17.::'*-....:........'..'.".'.'.'. .-:.*:.-:-:..:.*
;;'*.;,;;ń;;"ń;:{.U. jfl :::-:-Da-T::Y...er.T
Z tego tytułu osiągną|em{ęłam) w mku ubiegĘm dochód * *y,orosoi. a.i}=:::m:T.{:L"1:.-.:..

W spólkach hand|owych (naann, siedziba sŃlki}: ....N.t-c-........D2-L..Y..e}.Y.

:il;;;;'ffi ;.".d;ffi *fi ;-di::?....:::::.D-A.T:f :CJJ:-::::^:
:ń;;;;.***raaynaozorczel(ookied;;N;a.....a5.T..L.e-?-.Y...::::.*

* jestem czlonkiemń6ffi;ń ffi ;.il;:A{.a:: -: :p-O:T.nil. -i-*
Z tego $ułu osi*nątem{ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wYsokości:

vilt.
|nne dochoĄ osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej |ub zajęc, z podaniem



Składniki mienia

cilLe.NJ..Ł...
cr ff0 fu\ la

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości pou'yżej 10 0W złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i poĘczki oraz

na jakic|t zostały udzie|one (wobec kogo,1v.zwrąaku3 jakim zdQnenjem, w jal
;.Qy.L!i!.v.L":łłł.$!*q....(:!.*...a.'.Q.p4*.\K..p.-:Ó-J...s.e1.u...{!.. .nŁ,/.

tJ.]... :;- bs-sn.tz{!^.'ł

..śl.

Kc*g



Na podstaw te ar. f4i ust.l ustawy z dnta8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

fozor, poz, 7I3 ze mt) dokonano wyłączeria z udostęni:T':^:^-"::"T:; 
Tffii:J

czĘśĆ B

łłł,;łłł ioro*u.:i o adresię zumies"kania składającego oświadszetie oraz o mleJscu

położenia nieruchomości.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk. inspektor ds. obsfugi rady gminy Urzędu Gminy

Stary Targ

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

*e*i* Fdó*


