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

zupełnego wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, należy wpisać

,,nie doĘczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych

składników majątkourych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego
mateńską wspólnością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkourym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wienytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z20L7
r. poz. t875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspó|ności majqtkowej lub stanowiqce mój majątek odrębny:
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1. Posiadam udziaty w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorców, w których qczestniczq takie osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

:: ::: ::::::ME

udziaĘ te stanowią pakiet większy niżto% udziałów w spótce:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ1:o% akcji w spótce:

2. Posiadam akcje w innych spótkach hand|owych - na|eży podać liczbę

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:



V.
Nabyłem(am) (naby| mój matżonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
tefioria|nei;o, ich związków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|ita|nego następujqce
mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od
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1. Prowadzę działaInoŚć (należy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):
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Z tego Ę1tutu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vil.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spótki): ,..{nA,L

_ jestem cztonkiem zarządu (od kiedy): ...Ą4y.;?-

vilt.
|nne dochody osiqgane z !Ąutu zatrudnienia |ub innej działa]ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem



lx.
Składnikimienia ruchomego o wartości powyżej 10 ,. )0Ą5 /
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x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 0o0 ztoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

ko3o, w związĘ1z jakim zdarz5niep, w jakiej wysokości):
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Na podstawie ar.24 i ust.l ustawy z dnta 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020r. poz, 7|3 ze zrn,) dokonano wyłączenia z udostęnierria w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu
połozerria nieruchomo ści.

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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