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Uwrya:
1. osaba s|fuaip aświt'dczenEe oborigam lest do codlqo z praldą. staranlqo i

zup€tnego urypefu ienia |ożdei z rubryŁ
2. |eże|i pccegó|ne ruby{ri nfo' maińth r bdretnpn errrpaom ffiomrfiit mbĘ wpisać

.niedotycąf.
Ł osobe stiladaĘca oświadcrenfie otgwĘram iost o}'€ś|i.! pnrym|cżność pmzczesó|ttych

s*rrdni|ńr maĘtkorydt' dodtodÓr i rńońpń do meiądru odębnego i rnaiądru obĘtqo
ma|żeńśĘ wspól'tośtĘ maiąlmrą.

ą. ośuiadtzenic o stanie mahdnrvm dotpy ma'ądar r lralu i za grilfo*
5. ońriadczeni.e o sbnb mĘr}otrym ofoeimuie lfurileń u*'rzyłe|mśd pb.rĘfun.
5. w caęśd A o&riadcaenh lr'trilte są insormaci'e ire' r tzęści B zaś informacie nĘawne

cotycząge dftl ansttr*ania składaigo dtriadczenle onilz mieisca polożenia
nńerudto'ności.

gĘśĆ A

Ja' niżei podpisany{al,...H.n.d.uł.s.t Ięyu 5-wn.E_ńskl,.................'r........t.r......r....,
.urodzony( 

"|.,ł,..3--o.t.'./.,q-..ć.:y.j.::*::::.y::.*,.*...k.łłu,|*....................
1-fts".,... {..&.,z5.

.{a/'..
stanoryisŁo lub funkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z2ol7
r. poz. 1875), zgodnle z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad matżeńskiej
wspólności majątkowej |ub stanowiqce mój majątek odębny:

t.

ZasoĘpieniężne: -| ) t
-środki pieniężne zgromadzorrewwa|ucie polskie!: . nlź- -,futĄ,-ę

:;''dki;il;-*ńffi ilffi '**;b*j:,-:.::Z:L{-::ló-ł';ća;"."|:::.
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na hruotę:



ń;;;;ś"';ik:,rwą
3. Gospodarstwo rolne: 6 hą-
rodzaj zabudorłry: .

i#j["*trffi*;frfi Hffi ;;-'ń;*#il;ód;*ń;;;;;;W
+. |lllle l||erucł|onx,sc|:1 |

powierrchn ia: ..[l ś.. -ł.ct. 4s.1...
o wartości:

ur.
1- Fosiadar* udziały w sp*lkach hand|o*rych z udziatem gmlnnych mób prawnych lub
przqdsiębiqrcóp, w których uczestniczq takie o'*Ę - na|eł podać liczbę i emitenta udziałów:
'.'ill.Ł'."".Qp.frĄ.ą

udziaty te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spo|ce:

Z tego tytuhl osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochod w wpo'kości: ..fi.t.*.

2. Posiądam ucąąły w innyc*r sp!łkach hand|orrych * na|eĘ podać |.KzĘ i emltenta udziałów:
...'....J}.\.ę"... . g.a*.\śtĄ

Z tego sutq osiągłląłqm{ętam} w roku ubiegtym
... ..........[r.r k..-0"glv.W

tv.
1' Posiadam akcie w spót|nch handlovłych a udziałem grninnyclr osob pravrnph lub praedsiębiorców;

:::trlł-::ff.il&ffi .:.:.::na|eży @ac liczĘ i emitenta akcii:

"t.i"i"""""*ąilil'il;;;'łffi;ń;il;;.:ffilfr9t;;:ia..--*.'.*..".:.:.t l

;."*-',.,fu;;#;di-ńil;il;;ffi;*#il.-'y*il*;-nk..--.:,.ilitidia:::,".:..,..."::,.r l

spótkach handłurych *należY podać litzĘ i emitenta akcji: "."..-"......".....

Z tego $utu osiągnątem{ęłam} w roku ub{egtym dochód w rrysokości ,ki.ę-...da.[#.a.v..
t /



v.
NaĘfem(aml tnaĘt mój malżoneĘ z wylączeniern rnienia przynależrngo do jego łnajątku
odrębnego) od skańu Państtm, innej państwwej oaoĘ prawnei' iednostek samorzqdu
terytońalnego' lch zu'iązk&l" komuna|nei osoĘ prarrnei |ub związku metropo|ih|nęgo następujące

fl[lil.ffffl.-d-trfą.'xŁ.::*::.::::::::.-:**::.*::::.:.::::.::::::::

(na|ezy podac fiormę prawną i pnedmiot działalności}: ..."..........

;iliil ;;;ń;;il;; :: ńli- :.$ótąĄ.
Z tego t'rfutu osiągnąlemtęłam} w roku ubiegtym pr.ychod i dochód w npokcści:
,2. 7anądzam dziala|no&ją gospodarczą |ub jestem przedstaqicielem pe|nomocnikiem takiej
działalności (nahĘ podaćforrrrę prawnq i pr:edmiot działa|ności|. ..!.I,\k."..,Qffi.Ąsłą,..

- osobiście...fir9......o

- wspó|nie z innymi osobami ...'ńjt-"...:

il"*ilil;;#;;';;ilffiil}il;;dil;ffi -**#;lńiil.-da:'Iu.*u:...:.:..-*.
t t
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W społkach ha nd|orłrych { naroa, siedziba spółki} : ...n. Lę'...... 9.0J ą.ę.ą.

-jestem czlonkiem zan4du {od kiedy):

;;;;o*'-*il;#;;'óililo'l.::nv:.t_.ffin.\"..łą::
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|."*Ę,*",*^ł"'l-o*lffiffi;;ńilJffi ,*;*#;:.n:;.;:froh.Q}4.
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Zobowiązania pieniężne o wartości poryżej 10 filo &Ąph' u tpn zmignięte kredw i pożyczki oraz,iXT*P (ntobeq kogo,w



Na podstawi e ar.24i ust.l ustawy z dnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.IJ. z

2o20r. poz, 7|3 ze 71l,) dokonano wyłączetia z udostęnierria w Biuletynie Informacji

Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczeńe otaz o miejscu

połozenia nieruchomości.

Wyłącze,rria dokonała Alicja Kowalczyk. inspektor ds. obsługi rady gmrny Urzędu Gminy

Stary Targ

Pouryższe ośuliadczenie s|c}adam śriadomy{a}' iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdY |ub zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wotności.
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(miejscowoĘ,;;;-;;... ' . . . ./... . . / fir..e,,.ł: .ł4c,/ą.

/ (podpis) 
I


