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nika jednbsr-ki-or€anizary,lneii gminy,
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w6jta, zastQpcy wojta, sekretarra gminy, skarbnika gminy, kie

osoby zar.ad:ajEcej i czlonka organu zarzadzajacego gminn
decyzie administracyjne w imie

osobq p\\i in b'rli Ehug *illietdi

Parc?cw , dnia

]'...icrr. " ,,

..26.44.1979 ..... ... Parczewie
Miejski Osrodek Sportu i Rekrcacli w Parczewre, dyrektor

W
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1. osoba skladajQca oawiadczenie obowiqzana jert do rSodncgo . prawdq, slaranneso i zupelneto wypelnienia

2- reieli posrcreg6lne rubryri nie rnaiduja w konkretnym pr.ypadku ,astosowania, naleiy wpisaa "nie dotyczy'.
3. Osoba stladajqca oiwiad(zenie obowiEzana jett okreilii prrynalcinoid posr.zeS6lnych lkladnik6w

majEtlowych, dochod6w izobowinzaii do majnrk! odrebnego i maiqtk! objetego malie6skn wspolnoiciE

4. Oiwiadcrenie majqikow€ dotyczy majqtku w krrju i?a granicq.
5. oiwiadc.enre majqtkow€ obejmuje 16wniei wrenylelnoici p;eniqine.
5 W crQic A oswiadczenia zawarle sq informacjc jawnc, w czeici I za( inlorma.je niejawne dotyczq.e adreru

zamiesrkania skiadajecero oawi.dcrenie orar miejsra polorenia nieruchomoici.

CZESC A

l.r, I iEt porlp s ny(a),

po z.pounariu tiq z przepisami ustowy z dnra 21 srerpnra 1997 r o oSran czeniu prowadzenra dzialalnoicr
gospocjdrcrfj prrcr csoby peln,qce lunkcte pLbllcrne (Dz U t 2Ol9 t poz 2399) oraz ustawy z onra

5 rir(a 1990 ' o srnrorrqdTe gl]'r.n,r.i iD1 U 12019 i. poz 506), zgodnre z art.24h ret ustawy
olwladczam ic poradam wchodlEce w sKlal:i ,nri.lefsk et wspolnoaci majetkowej ub stanowrAce m6i
majEtek odrebnyl

t.

Zasoby pienieiner

- srodkr pieniqine z8romad2one w walucie polskiel

!rrdK picf (:2nc zgromadzonc wwn rce oD.ri . n e dolyc/y
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Dom o pow erzchni: ... ... ... ........... m2, o warto6ci: ... ...-.. ........... lytul prawny: -.. nie dotyczy

Mieszkanic o powierzchni; ,.... ...,...... mr, o warto(ci: ..... .. .............. tytr.rl prawny: .. n e dotyczy
Gospodarttwo rolne:
rod2ajgospodarstwa:........ ...... urylk rolne ... ....... .........., powrerzchnia: . . 5,15 ha....
J ud'lor- I5J /5021

rod?rj zcbudoLr! ,c dory(/y
lylLI prdw ry. ....... .... .... wl.isnosa
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dorh6d w wysoko6ci:50002i przychdd/
500021dochod
nne nicruchomo6ci:
pow er?Lhl.a: . ,, nie doryczy

.

Posiadam udzialy w rp6lkach handlowych - nale2y podac liczbe r emitenta udzirlow
nie dotyczy

udz aly rc strnowlQ pak et w Qkszy ni2 10% udzialow w spolc.

akcje le \l.rnowlA pakiet w qkszy nrz 10% akctr w spolce

Posiadam akcje w spolkach hand owych na ciy podaf liczbg i ernitenta akcii
nie dotyczy

Nabylcnrlrrr)) (nabyJ moj malionek, ? wyiqczenrenr m enia pr.yna einego do jego malqtk! odrqbnego)
od Skdrbu Paristwa, inncl panstwowet osoby prawnej, lednostek s.morzEdu terytorialnego, ich

zwiQzkow, komunalnel osoby prawnej lub zwiqzku metropolta ncgo nastqpulEce m enie, kt6rp podlegalo

zbyciu w drodzc przetargLr - na e2y podaa opis m €nia i datq nabycia, od kogo: .... ..... .........
nie dotyczY .......... ..........

Z tego tytuiu os qgnqlem(Qlam) w roku ubleglynr doch6d w wysoko6c

1. ProwadzQ dzratalno<a gospodarcz4r (nalczy podat formq prawnq i przedmrol dz ala no(ci)
nie dotyczy

rq



.l lrrrqd:anr d?rrid no!cE gospodarczq ub jestern przedst.wrr o c,n, pcinornocniklem takiel dz alalnoic
(na ezy podaa formq prawna i przedmiot dzlaialnoic ) nie dotyczy

wsp6 nrc z rnnyrn osob.rfi

I tcSo tylulu osrqgnqtem(qlam ) w roku ub eglym przych6d i dochod w wysokolc

\(sponez nfyrn osobarr

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedzrba spdlk )

3 W fundacjach prowadzqcych dzialalnoit gospodarczq
.... nie dotyczy

- l€stem czionkiem za12qdu (od k edy)

- jcstem czlonkiem rady nadzorrzej (od kiedy)

-jeslem czlonkrem kom sji rew zyjnet (od kredy)

Z tego tylulu oriagnEiem(qta m ) w roku ubieclym dochdd w wysoko<ci

2 $r rpdldz e | .ch

lcst.m c?lonk eri 1nrl.trlu iod kiedyl

- jestem czlonk cm kom sJi rew zyjnel (od kiedy)

Z tcgo !y!ulu o\ qgnEienr(!-lam)w roku ub eglym dochod w wy\okoici

- ertem czlonkrem zarzAdu (od kiedy)

le!tern czlonk cm kom sli rew 2ylnej (od k edy)

/
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lnne dochody osiQgane 2 tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoicr zarobkowej lub zajqa, z podaniem

Iwol rrTyi(r$,any(\ I laidpgo tyrJl.
.. umowa (J prace 66 710,55 zi

Z tego tytulu osiqgnElem(elarn),, rokLr ub eglym dochod w wysokoici

IX.

Skladniki mienra ruchomego o warto(ci powyioj 10 000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
1d e/r podo. ro,\e. n_odcl rol produlcl )

. Vo k5wagcn Sharan 2009r

x.
Zobowiqzania pleniqine o warto(cl powy2ej l0 000 ziotych, w tym zaciQgn ete kredyty r pozyczki oraz
warunki, na ja (ich zost,iy udz elone (wob€c kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w iakiej wysokoici): ... .

^[



czEia B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnyrn

(tj. Dz.U 22017 r. poz.l875))

Powyrre o<wiadczenie skladrm awiddomy(n), ii nr podstdwie arl. 233 6 1 Kodelsu karneSo za pod.nie nieprawdy
lLrb ,.rtajen e prawdy Erozi kara po.baw en a wo roici

Parc/cw 2 5.05.2020 r ?*lrB-

N ewlaiciwe skres ia

Nre dotvczy dz alnlnos.i wytworczej w roln clw e w zakresie produkcji 1()6 innej i zw erzqcel, w formie
r zakresie go5podarstwa rod?rnne8o.
Nic dotyczy rad nadzorczych spoldzielnr mieszkanio\^ry(h.


