
oSwADczENlE MAJATKoWE

w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'

osoby zarzqdzai4cej i czlonka organu zarzqdzalqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydaiqcej decyzje administracyine w imieniu w6ital

?orczarc dnia 28.Ot/.2A17 t
(miejscowoSC)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o$wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupetnego
wypetnienia ka2dej z rubryk.

2. Jeteli poszczeg6tne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisa6 4!9
doWczv".

3. Osoba skladafqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 prrynaleino66 poszczeg6lnych skladnik6w
malqtkowych, dochod6w i zobowlqzaf do majqtku odrqbnego i maJqtku oblgtego mafieilskq
wsp6lno6clq malqtkow4.

4. Oswladczenie majqtkowe dotyczy maJqtku w krafu I za granlcq.

5. Oswladczenle maiqtkowe obejmuJe r6wnie2 wierzytelno$cl pieniq2ne.

6. W czq6cl A oSwladczenla zawarte sq lnformacje jawne, w czqSci B za6 informacie nleiawne

dotyciqce adresu zamieszkania sktadajqcego oSwladczenle oraz mlelsca polo2enla nleruchomo5ci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), /BE/\/A TEP,LEC(A Zd. TUKA
(imiona inazwisko oraz naadsko rodowe)

urodzony(a) /7, lO /A68 r wDC'LHO/3/CZOp/€

EJ

0 flz,4rD /a/EJSt{/ 4 PAPczetJtE
k/eeouatr' /2EnER47 tJ NtEQuc/l0t/ogo / qLAIYD/,rATI| PPZE5ap2gruilEGo

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-

spodarczej po". osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r' Nr 113, poz.715 i Nr 162'

poz. 1126-,21999 r. tir49, po2.483, z2OOO r. Nr26, poz.306 otazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz'

1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. 22001 r' Nr 142, poz' 1591 oraz

z2OO2 r. Nr23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271iNr214, poz.. 1806), zgodnie

z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzece w sklad mal2ehskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej N/€ @rva.v

yczy
- papiery wartoSciowe: NlE

na kwotq:



il.

1. Dom o powierzch ni' N/€ A1rYcZr' m2 , o warto6ci tytul prawny:

2. Mieszkanie o powiezchni: ,;54'..7...... ffi2, o wartosci: ../.*_..2L!:j.............. tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: /\,'i€ Do7.y CZ y , powiezchnia:

o warto6ci:

Z tego $tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko6ci:

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: szkonie 3nz d,,rq 2e 4Jm2.donubadouie 8m2

owartoSci: nbizbpig !1o&q2t golqie- 3aqp,;z/ dotn rr bttdo^tb 3@,eD/.?/

[!.

\[ul prawny: usrl/x losn-!d moia/Lc.'to mot:eAsk's-

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq iemitenta udzial6w:

1Y1P DorTCzY

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210Yo udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbq i emitenta akcji:

h',F O,nyCZ/

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o akcji w sp6lce:

V

Z tego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu Pafistwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad

opis mienia idatq nabycia, od kogo:

llt/E Uqyczv_



vt.

1. Prowadzg dziatalno66 gospodarczq2 (naleZy poda6 formg prawnq i pzedmiot dzialalnoSci)

/Y/f mrlczY

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

(nale2y poda6 formq prawnE i pzedmiot dzialalno6ci)

Nit OrfYc"zY

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego $[ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

N€ tan-czy

VII.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): rYC2Y

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: lfiF nryc2v

2. W sp6tdzielniach:

N/t tw.>e

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci ..*t€.....*).7-./-{.r/.............



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gospodarczq:

h'E Dr)TvCZA

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci NlE bTY(zY

!x.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

x.

n DO 'dz il
pee Pto BP 2f earie - /d5,@, zf

k kOosqm/ u ny lzez PtO 8" O ,lfurczetb /6,ffi/-f
tark>, krdy/o,te Pn) BP a/ furczel /6.0@, - zl

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot

uzvskiwanvch z ka2deoo tvtulu:

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredfi i po2yczkioraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):



f,t \.
. r,,_r-rqa;r ii.i,i.i^ro^i^.
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(Art. 24 j ust 6
Inforrnacja niejawna

ustowyzdniogmr
rrcul9g0hogattr

orZgdzie gminnynt)

Powyzsze o6wiadczenie skladam swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

furcrezt 2s.04. {o// True- Gr/e.f,o-
(miejscowo36, data) (podpis)

1 NiewlaSciwe skreSli6., Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodarstwa

ttunnego.
t N;daG lad nadzorczych spo\dz\e\n\ mreszkanrowvch'

r

czqscB"'-
ta-.


