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URZAD GMINY
w Starym Targu

Wolynelo dnlo

oSwr,q,DCzENIE MAJATKOWE Nr,........,.......-"...-25-LlB.lll$"-.
Prdpk

(dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq starannego i zupehrego wypehrienia

kazdejzrubryk.
Jeaeliposzrzeg6lne rubryki nie majduj4w konkretnym przypadku zastosowania,naleiry wpisa6 ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynalezroSC poszczegdlnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzarl do maj4tku odrqbnego i majqtku objgtego malzerisk4wsp6lno6ciq
maj4tkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,.
O$wiadczenie maj 4tkowe obejmuj e r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2rcnia nieruchomoSci.

cz4sc A

iu Jrr,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniusigzprzepisamiustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. oograniczeniuprowadzeniadzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.715 i

Nr  162,  poz.LL26,z1999r .Nr49,  po2.483,22000r .Nr26,  poz.306orazz2002r .Nr  l13,poz.984iNr

214,po2.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22001r. Nr 142, poz.

1591oru222002 r .Nr23,  poz.220,Nr62,poz.558,Nr  l13,  poz.984,Nr  153,  poz. l27 l  iNr214,poz.

1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci

maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

w6jta, zastgpcy w6jtao sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarzqdzajQcego

gminnQ osobQ prawnQ oraz osoby rvydajtcej decyzje administracyjne w imieniu
w6jta tu
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III.
P o si adam udzialy waqP 6lkact
. . .{Ml,q. . . )o$ s,,.{zhl*.'.:t)ll:fl
udzialy te stanowi4pakiet wiEkszy nizl}Yo udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

IV.
Posiadam akcje w sp$\ach handlowych - nale?y poda6 liczbE i emitenta akcji:

fni.u.. Js)Jt^V.c.x,r^ -
t \

. \ . . . . . .

akcje te stanowi4pakiet wigkszy n210% akcji w sp6lce:



I
osobiScie
wsp6lnie z innymi osobami

Ztego t5rtulu osi4gnqlem(elarn) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ....

2. Zarzqdzandzialalno6ci4gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nalezy poda6 forme prawn4i przedmiot dzialalnoSci):
osobiScie.

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego Qrtulu osi4gn4lem(elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ...

I -:.# 
.,t[*i.t ;ffi'*i;a riJJr' . . . :- . . . :. . . -. . .].

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytulu osiqgnqlem(elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ...

2. W sp6ldzielniach:

jestem czlonkiem zaruqdl (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczejgl (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnqlem(Elarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .. .

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno36 gospodarczzu ....



jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Ztego tytulu osi4gnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci:

X. Zobowiqzanrapienig2ne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych,w tym zaciryniEte kredyty i
po?yczki oraz
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PowyZsze oSwiadczenie sktadam swraoomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

f[ull\],]n.r ilrr Ofl $0m'.
(Li.jrro*oJc, autu)

$**"hyNr
[1] NiewlaSciwe skreSlid.
[2f Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnicnrie w zakresie produkcji roslinnej i zltierzgcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadznrczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


