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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|eży wpisać..nie
dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió prryna|eżność poszczegó|nych składników
majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małżeńską
wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca położenia nie]uchomości.

czĘŚćA

Ja' niżej podpisany(a)'

urodzony(a) u )2Ttłrn,łt '

(miejsce zatrudnienia, stano/visko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2oo1 r. Nr .l42,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806)' zgodnie z aft.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład ma.łżeńskiej wspó|ności
majqtkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.
7:rrbyp*łkfi''
- środki pieniężne zgromadzone w walucie

i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

- środki pieniężne zgromadzone w Wa|ucie obcej:

na kwotę:
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1. Dom o powierzchni: n* łł'-:, g^,^{l.'..'.'''..''...''''.'..''''''' m ,' o wańąści:

tytuł prawny: J !
Mieszkanie o oowierzchni:
tytul prawny:

2.

2

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochod w wysokości:

4. Inne nieruchomości:
oowierzchnia:

o wańości:

tytuł prawny:

|l
1 . Posiadam udziały w spolkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby _ na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

z tego tytułu osiQgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

M
1. Posiadam akcje w spólkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby - należy podać |iczbę i emitenta akcji:

Posiadam udziały w innych spólkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów:
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akcje te stanowią pakiet Większy niŹ ,10% akcji w spółce:

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcie w spólkach hand|owych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu
terytoria|nego, ich związków |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które
pod|egało zbyciu w drodze - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1 . Prowadzę działaIność gospodarczą (na|eży podać formę prawną i przedmiot działaIności):

- wspó|nie z innymi

z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

2, za|zĄdzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicieIem pełnomocnikiem takiej
działaIności (na|eży podać formę prawną i pzedmiot działalności):

- wspornre z Innyml

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód W wysokości:
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V l .  t l
Wspołkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki):.

J \ )

- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- 'jestem członkiem rady nadzorczej (od

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vl|t.
|nne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w pzypadku

mechanicznych na|eży podać markę, mode| i rok produkcji):

x
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyŹej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich

wysokości):
udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej
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Na podstawie ań'24i. ust 1 ustawy z dnia 8 maroa 1990r. o samorządzie pinnym (Dz.U . z201.6t.
poz. 446 ze zm.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w BIP o adrosie zamiesz,kania składającego
oświadczenie majątkowo oraz o miojscu nieruchomości wykazanyoh w oświadczeniu.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsfugi Rady Gminy stary Targ

Powyższe oświadczenie składarn świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(mi€iscol'Yość' data)
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