
Dzicnnik lJstaw Poz.2020

Zal+zniki &) roqDrzqdzenia I'rczesa Rady Minislt6w
z dnia 26 hnego 2001 r.

Zllqcznik nr lrr

uThR

oSWIADCZENIE MAJATKOWE

radneSo gminy

...P.A.RCZ.eLi...., ani, 2Q,.0h./0,(f 
'.

urodzony(a) .e3...09.t956.r.
(imiona i naawrsko oraz ne:wiskorodowe)

* .....ii. emr.|}T:-c.2. e
................ 3-/DL rC-.1- M e 12-.Y.8..L.e. E.r$HI?.YffiA

-......-.....-........8.*0.M.*..... ........R+}S.Y...,......rYl.r.8.J.s(.r.e1
lmiejsce ratrudnienla, stanowisl(o lub f unkcjA

l cz.E.il.I.rz-.,. -........,

po zapo2naniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U z 2077 r.

poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej

wsp6lnogci majEtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrqbny:

Zasoby pieniqine:

- Srodki pienieine

'.,'.,.,..'.,,..., h.4,.
zglom
. O.O

adzone w walucie polskiej:

.p_......z'.*. o.f..7. C r--(. zt-at:il.Z-i e.i.c i. i .f -s-ircy
,?..i.p..T..Y.c..k.t....:....!.0..s.P.'8l}|(L5t\j0s(
.....................,...r-'tr.Ac.26,rir.r.C,.A....- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto$ciowe: .

.......rJ.r.8.......S.o.i.x..C.a.Y..........

Z. zmianq wp.owadzonq przez $ I pkl I rozlFrz4dTenis Pre/esa Rady Minislr6w 7 dnia ?8 czerwclt 201 7 r. znrieniajqcego roilrrrz4-

dzcnic w sprawie okrc6lcnia wzorow tbnnularzy oiwiadczrri maj4tkowych radncgo gminy, w6jta. znstlpcy woita, seluttaral gminy.

skarb:rika gnriny, lierorMtika jedflostki organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzajrlcej i czlonka oryanu zarzqdzajpego gninnq os.rbq

pra*rrq onz osoby *ydajqcej decyzje admiaistracyjne w imicniu wojur (Dz. ll. poz. ll9ll), kt(irc we;7.b w iycie z dnieu I lipca

2017 t.

-3-

(miejs.owo1ia)

t waSa;
1. Osoba skladaieca o{wiadczenie obowlEzana jest do zgodnego z prawd+ starannego izupelnego wypelnienia

kaidel z rubryk.
2. Jeiell pos.zeg6lne rubryki nie znaidula w konkretnym pnypadku :astosowanla, naleiY wpisad 

"!ig!q!yBll'3. osoba skladajQca oiwiadczenie obowiqzana iest okreili6 pruynaleinoSd poszczeg6lnych skladnik6w
m.iEtkowych, dorfiod6w i zobowiqzaf do maiatftu odrqbnego i maiEtku objetego malieisl(q wsp6lnokiq
maiEtkowq.

4. Oiwladczenle o stanle majqtkowym dotycry maiqtku w kralu i za granlcq.

5. OJwiadczenie o stanie nra.iqtkowym obeimuje rowniei wierzytelnoici pieniqine.
6. W czesci A oswladczenia zawarte sq informacje iawng w czqlci B zag informacie niejawne dotyczqce adresu

zamleszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomoici'

czEsc A
ra, nij"j poaprsany(a), ...l3OtlaNi}......B.')..]k"0-..............h./*.t?52YC.K1I................

(,
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lt.
L. Dom o powierzchri, .....L.1.Q.... ........ m2, o wartodci : ... ..,.-,-........i.A.0......CI.0.O...... ...Z;t.......

Mut prawny:........,......5..eAe.8 K....."..r1k.ftr.il.p.t.i......0a.e.9jirT-..l_-_--__.-..._.:-...:..
2. Mieszkanie o powiezchni: .6;............ m2, o wartojci: ....__............1,.6:..0......,4C..p_..........,..2.X.-..,.

tytul prawny: .................*.-5_e.Q.+.N.-i_.(+S,N.4S.i..... ..thAt.e.G.Sj.>.Kt)........
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .........N..!.r2........Q.9.I_Y.C.2.Y......, powierzchnia
o wartoici:

4. lnne nieruchomoJci:
powierzcnnia,J..NrE.&viHoa4.cll..,).A.Bvflo.!,).A.\T.!t....a.i9.vi . ...0- CI,*q4ls.. AAgqU
........................c.r\iE*u.cue.Lrog.. .!.a__h.*..,...................o..?ca-"....O;.;.ai-Sfr..-..'..'i.t>oax
o wartoici: ...........,*.t:.&.t.r.v,r.t......O.O.\a.-ri.3.r+[.(*......:...tg.o.e.e"k-........................................

tytul prawny: .,.
Z tego tytulu osi4gnqlem(qtam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokodci: ..............

tytul prawny: 5...G..A..8..h..4. .....P.92,:t... .U.,...yJ.A.RCE.ds(.tE..\........,..
.oii..........ryr.*t.2.E..yi.s.KA

2.o.1:|a.9-{:zv
i,,) i a.h..vltA,.:.Ili

lll.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

w ktdrych uczestniczq takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:

..r...Y...........N.r.

udziaty te stanowiq pakiet wiqlGzy nii 10% udzial6w w spotce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - naleiy poda6 liczbe i emitenta udzial6w: ...........

.t0:r-Ic2-?..........N.
z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegiym dochdd w wysoko3ci: .............,............

tv.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podai riczbq i emitenta akcji:

:::... .r'r-i.fl.: : .5.() f-:i.::CU K

0% akcji w sp6lce:
.(.il.p-.r.I....ezJ

Z tego tytulu osiEBnAlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podaC liczbe i emitenta akcji

kcje te stanowiq pakiet wiekszy nii 1

............N..,.F-.,....
a

Z tego tytulu oslqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ....



Dzicnnik Ustrw

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wytEczeniem mienia przynaleinego do jeBo ma.iqtku odrqbne8o)

od Skarbu Padstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, iednostek samorzqdu teMorialne8o, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC opis mienia i datq nabycia, od kogo: ......................

vt.
1. Prowadzq dzialalno6i gospodarczq (naleiy podad formq prawnQ i przedmiot dzialalnoici): ....

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami
.N. 9.-q1Y...c..L.Y.....

z tego q utu osiagnq'lem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: .".........

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem taki
"i 

l.i.r.i".lir

Po2.2020

- wsp6lnie z innymi osobami ..g[.I.f2,.,...Q.0. ttc ),J
s..l

z tego Mulu oslEgnQtem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci

v[.
W spo'lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) : ......$.1e..-'D.AIl.f.3.:1

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,.. .N'.. r.{-:-.......1.*r.Q...1...I.}..4.Y..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego Mulu osiagnQlem(qiam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ..trr.!, € L

vm,
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajqf, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: .....

./.,.......8..1i4"E- t?.Y. YC'{

:1:":::Hi:H:ril::.:::.gji-ti:ril.il[::...(i,\l)i:::tii:iHJSKI:E$;::::Z:::CI.U2[:,:^.S zLg|YCA

-5

r/r ra a-\ n; v a a q



Dzicnnik t.istaw -6 Po2.2020

tx
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyie.i 10 OOO ztotych (w przypa

7A. zac 6
5..A..1.^ .p-sH ,.Q

"-s.r
.r.o.'i).
i.i...

dku pojazd6w mechanicznych

..IJ..:.P..? -\..dr.R.s.v$.q .ilac.aE.N..5.K
x.
zobowiQzania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i potyczki oraz
warunki, na .iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w 1a kiej wysotoSci;: ......

i.E_. p__a-T-Y t .Y



Ustaw Po2.2020

Informacja niejawna

(Arl. 24 j ust, 6 ustowy z dnia 8 morco 1990 r. o ssmorzqdzie gminnym)

-7 -

powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

. r.A-Rcz e N. . .. 29 ".0.t,?-0 
/.8'

(miejs.o,a,oii, data) (podpis)

czEJC B



WYJASNIENIE

Dot. czqSci A, pkt II. ppkt. 1.

W zwi4zku z adaptacjE poddasza na cele mieszkalne wzrosla powierzchnia uZytkowa domu z 54 m2

do 110 m2 oraz jego wartoSd z 90.000,- zl na 110.000,- zI.

Prace adaptacyjne wykonano systemem gospodarczym.

&riooot-B ;{*


