
ośWnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego,^,Ż..H,.ź-t-sv.t......,aniał.Q-:.dt,..hn.

(miejscowość)

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|ł poszczegó|ne rubrykł nie znajdują w konkretnym przypadku rastosowania, na|eźy wpisać

,rnie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majętkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy maiątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nlejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśĆ A
Ja, n iżej pod pisa ny(a ),..iJ. ].R0. 2 ŁA.tJ.... .5r'rA'

urodzony(a) .il.l:.0}'... A3(,ł..'Y.::::].:::::::.::::::::::::::::::] * .'..Ł,0.L.F:
. ki n.A:*...i i,.i.i t. kt.'.Ni.5 .ć .. . : :

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2oL7
r. poz.1875}, zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspó|ności majqtkowej |ub stanowiqce mój majqtek odrębny:

t .
Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,,.h.P,A,V^.,,

* środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: . &P.{|K...

- papiery wartościow;' ..?n-iiK.:.::......'::'........:'......:.....:-:.::.:.l-...:'...:.....:...j'..:.........::'.................



il.

1. Dom o powierzchni: ........---* m2, o wartości:

rodzaj zabudowy: ........-#i

Z tego tytułu osiągnqtem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziatów w społce: '....'.....=;.'

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
. ^ Apowie rz ch n i a : ... rr f*Kh*........ -b'Q..\,tA 1........

ilt.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

::::::::t:::t" tji::::::::::::::t"fff::::l::::::::::::::::::::::::::::::::
. . . . . . . . . . . . . . .:

2. Posiadam udziaty w innych spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .........JX

tv.
1. Posiadam akcje w spótkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - na|eży podaóliczbę i emitenta akcji:

SJ.LH

akcje te stanowią pakiet większy nii !o% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
-

1:::::::::::::::::::::::::::::l:ff:::::::::::::::::::::::llltli:-. ::::: :
Z tego \rtułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....'..'...'....Y*



V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wytqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytoria|nego, ich związków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropolita|nego następujqce
mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przątalgu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od

vt.
1frowadzę d1iałaIność gospodgrczq (npleży podać
'' 1l2 O.x.ą dł'I*s'2....'',v*....?d*łc".$\. c...'. rAc
- osobiście $e.k.

- wspó|nie z innymi osobami

Ztego $/tułu osiągnqłem(ęłam)w roku ubiegtym przychód idochód w wysokości:........T)
f. Zarzqdzam działa|nościq gospodarczq |ub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
działa|ności(na|eży podać formę prawną iprzedmiot działalności):.........fiT

- osobiście

-wspó|nie z innymiosobami -.'fr...,*--

-Ztęgę tytutu oqiągnqłem(ęhm) w rokupbieg|ym docfiofl rry wysokości:
..\Ś t..(.. ... CI >': ffibĘ7{Eł,**, . %o,Jl^p dA'^/.... .'. ..' ... ..... ..

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy): ffi;....'......
-

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

_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ...........:;

Ztego tytutu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..'....'..a;:::...

vil!.
innej działaI

a/'

T..l?<'

prawną i przedmiot

........\).......



Wartości powyżejSktadniki mienia ruchomego
mgchanicznyphpależy podać m

10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów

:fiłi.il]r:-:'$.fr ::.'Jja:
.. t.ł.' o*'d.p. " ....P* c c, c

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w iakiei wysokości}:



czĘśĆ B
Adres zanlieszkania o.soby sktadajqcei oświadc-enlo. Źr ,7l n- . ' '

Na podstaw ie ar. f4i ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

2of0r.poz.713zezrrr.)dokonanowyłączętiazudostęnieniawBiuletynieInformacji
Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczęnie oraz o miejscu

połozenia nieruchomości.

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

Stary Targ

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności. 
Ę'ź'--

ń.ę,[a^ł^.. $p..'. oh.-.l'Dt.,o
(miejscowośĘ data)

l 'ł

[$.'PJPś a..h.,*
(podpis) 

\)


