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(miejscowość)

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eźy wpisać

,,nie doĘczy''.
3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określiĆ przynaleźność poszczeglótnych

składników majątkorrych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego
matżeńską wspó|nością ma|ątkową.

L oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy rnaiątku w kraju i za granką.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obeimuie również wierryte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacie jawne, w części B zaś informacie nieiawne

@,Guąc€ adręsu ramiesz|onia składaiącego oświadczenie oirat mieisca poł.ożerria
nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcia)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym {Dz. U. z2aL7
r. poz. 1875), zgodnie z art. f4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej
wspó|ności majqtkowej lub stanowiqce mój majątek odrębny:
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* papiery wartościowe: .'..,.......... .., .,..,....A' N..t.F.....
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na kwotę: ......... 4,.ł.



o Wartości:

ilt.
1. Posiadam udziaty W spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

r:::Ę:::":.::*i:'":.|ft ffi #-'jl*lr:::lĘ:T:i.i.1-......'.....
udziały te stanowią pakiet większy nizt0% udziałów w spółce: .....'.......}x..t.lź.....'......'

Z..g"ilil*u*;i;'i;ili;;kńd*ń;d'ódń;';k;il*...:Ń-..t.ri-...:.
Posiadam udziaty w innych spótkach hand|owych _ !?lęł podać |iczbę i emitenta udziałów:

s{.1.x.
Z,"g;,dil ;*'il;iffi ; ; ;;il il;łń ffi ffi ;il;ś;;; .. :. :..'.'. Ńi t:

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:TT:::;-;:-:;:::::Jitrff#.j;-::-T| ,, :: :::: ::::: :::
akcje te stanowia pakiet większy njż'lO%akcji w spótce: ...........s{..l.L.:........''......

;."*.dil.*;;ili;,"*i;il"."ji"**',"Jffiil;;9k;;;;;::.:.........Ń.i.H...''.:..::.:.....:...
2. Posiadam akcie w innych spółkach handlowych- należy pqdaĆ ticzhę i emitenta akąi: '..hŚ.J.l!*

.................N..f .l:............

Z tego tytułu osĘĘem(ętiłm} w roku ub.regĘm dochod w wysokości: ...............}xl.l..li



.xt..l.s
V.
Nabyłem(am.} (nabył moi matżonek, z wytączeniem rnienia przynależnego do jego maiątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytoria|nego, ich zwiqzków, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolita|nego następujqce
mienle, które podtegato zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

l. Prowadzę działaInpś(
D * t }..ł{.*. L. }*. 12 Ś.ę'
- osobiście'... ' . .. ' .U.?..Q..

9. fig.yr:'::* :ąif óHe{ ł:::lr' :$r.hl""i*'W
vt.

- wspólnie z innymi osobami ............'-
....................:ffit ....a.4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości' ...{'J-'.ó:}-sń
2' Zarzqdzam dziatalnością gospodarczq |ub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działaIności (na|eży podać formę prawnq i przedmiot dziatalności): ...........:;:;;;}.

_ osobiście..'...

- wspó|nie z innymi osobami ...........-ffi:.

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

Z tego tytułu osiągnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........'....

v$1.
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lnne dochody osiągane z Ętu|u



tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 o0o złotych (w pnypadku pojazdów

x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, W tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaty z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:



Na podstawie art.ZŁi. ust 1 ustawy z lo samorzSzie gminnym (Dz.U. z

2020r..poz.7l3 zezrrr.) dokonano wyłączetiazudostepnienia w BIP o adresie zamieszkania
składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazanych w

oświadczeniu.

Wyłączetttadokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsfugi Rady Gminy Stary Targ
ą
A
- . . . . . . . . . . . . . . ! .

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233
podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

7J O/*Jcr . ..Ł.n..d,-..)o:x.'r
(miejscowość, data)

I 1 Kodeksu karnego za

[\ ":----

l l / l

h}N/nŃ .ailE
(podpis) 

\


