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Uwaga:

1. Osoba sk.tada.,qca oswiadczenie obowiqzana.,est do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdu,iE w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae .!i9
dotvczv".

3'osobaSklada.,qcaoswiadczenieobowiqzanajestokresli6przynalezno6cposzczegolnychskladnik6w
majqtkowych, dochodow izobowiqzan do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego malZenska

ws poln oSciq ma jqtkowq

4.oswiadczenieostaniemajqtkowymdotyczymajqtkuwkrajuizagranicq.

5. oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rownie2 wierzytelnoSci pienieZne'

6.WczqsciAoswiadczeniazawartesqinformacjejawne,wczg6ciBzasinformacjeniejawnedotycz4ce
adresuzamieszkaniasklada.,qcegooEwiadczenieorazmiejscapoloZenianieruchomosci,

czEsc A

Ja. nrzei podPjsa nY(a )

l)

urodzony(a) L ..,..:..?.:, a.....:.?.i...d..!.....'t....i:

::

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dn ia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym lDz. U. z 2017r

poz. \875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malieriskiej

wspo nosci malEtkowej lub stanowiqcej moj majqtek odrqbny:

t

Zsoby pienig2ne:

'Srodki pienigzne zgrcmadzone w walucie polskiej' r 
' , J" '

- srodki pren QZne lgromadzone w wa uc o obcel' : - I ' '

|a kwotg

im'cyiCe lairuon,en,a. slanowrsko rub Iunkcla



1. Dom o powierzchni: .. ...

tytui prawny: . ,,..; ,, ,, i t L'1 t "f 
:,,

2. l\,4ieszka nie o Powierzchni:

tytul prawny: .U19...1.1.9.!.y--c-1y..... ......

3. GosPodarstwo rolne:

rodzaj gosPodarstwa: I-e ::'.1' : 1'

owartosci: ......: '.r. ..... ..
rodzaj zabudowy: . 

,-..i..:.'1...:j:.:.:r.:, r. Il.. ..... ...

tytui prawny: .t:...1....,......,....... t.

Z tego tytulu osiEgnqlem(9lam) w roku

..... , powierzchnia: nie...oot y-c-z y ... . .

doch6d w wysokoSci: .1,].9... -q.-o- !.y-93.Y....ubieglym przych6d

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: .1:.I1.1.Xn....-o,...P911,....!l,.ll...lu

lll.

v

I Posiadam udzialy w spoikach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub.

prz"a"GOiot"O*, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podac liczbq i emitenta udziai6w

I tego tytulu os qgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: .Il.,i.-e-...ri:Lyii.i.y- ......

Posiadam akcle w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

pzeJrigUior.O*, w i<torych uczestniizE takie osoby - nalezy podac liczbq i emitenta akcii

O www.srgnform pl Sp. z o.o , e_mar BoK@srgniornr pl lc /iax (0_22) 626 92 95 1A"22) 626 92 97

ll.
m 2. o wartoSci . .. .. .' ., . , .... ...

m 2. o wartosci:

L. 1,1

JV o oot!. o(. 20Cm k\'r

o warloSci: ck.

w stadi um budo!

udziaiy te stanowiq pakiet wiekszy niZ 10ok udztalow w spolce: :.:,:9.. 9l)r,.:

Z tego tytulu os lqgnElem(Qlam) w roku ub egtym dochdd w wysokosc

2. Posiadam udzialY w innYch sp6lkach handlowych - nale2y podac liczbQ i emitenta udzialow:

/



akcje te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% akcli w spolce :t1..:.9....J.?:.y9.-2J...

Z tego tytulu osiEgnqtem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..i.i.-e-...q?1.y.9.?.y.

2. Posiadam akcle w nnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta akcii

Nabvtem(am) lnabyt moj mal2onek, z wyiqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Paistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialneSo, ich

zwiQzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metro politalne8o nastqpujEce mienie, kt6re'

podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idatg nabycia, od kogo:
: .: .1 -- ) ._l l

prowadzg dziaialno6c gospodarczE (nalezy podac formg prawna i przedmiot dzialalno6ci):
M.

l

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem taklej

dziaialnoSci (nale2y podaC formQ prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami

osobtscie , ,

- wspolnie z innymi osobami : ..i:-.---.....1.: .,.i.:.= i..

@www.srgntolm prSp 7oo.e_marl BOK(@sE'ro'm 9l' lel/ta\ lO'22\ 626 92 95 10'22)626 92 97

i t.g; iyt,il ""i;;;;;i;i;;t;,.;k;;;6ffi ;;il;;r;;k;;;i, ;;; ;;;;;;;

z tego tytri; ;sia;nEr";feiu;l * 1.rr,, uoi"giv; p,.v.i oJ L;;;il ; il;;roJti' "t" o"'ve?v.

Z tego tytulu osiqgnqlem(91am) w roku ubiegiym przychod i doch6d w wysoko6ci:

M



Ml.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .1'1.:...:111.1...v-:ty

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): ,, ." r'c:vc.z1'

vlrl.

lx

x.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innei dziala norici zarobkowel lub za1qc, z podaniem

kwot uzyskrwanych z ka2dego tytulu

w Parczewie 4 4122 , 2B PLN

skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2el 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nale2y podac markg, model irok produkcii): .:--a-L:.....?.:.:lll9I.Y....!-."-L?...i-i.?.:.!.i-...?9.i.Q.1..

Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i poLyczki

oraz waru nki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniern, w jakiej

wysokoSci):

-1,.(l.sgY!

o www.srqntorm pl Sp z o.o . e-mail: BoK(@s€nrorm pl. lel /lar $-22) 626 92 95 10 22) 626 92 97

-jestem czlonkiem rady nadzorcze) (od kiedy): l. -' ''

-jestem czlonkiem komisii rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytulu osiEgnqtem(elam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..1.1.-e-...i9.f .v--c-?..v-,...



CZESC B

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 uslowy z dnia I morcs 1990 n o samorzqdzie gminnym)

Pou,yzszeoiwiadczenieskladamlwiadomy(a),iznapoclstawieart'233$lKodcksukamegozapodanienieprawdy
lub zatajcnic prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici'

I r

dl'--*L
(miejscowosc. data)

o w,,lw.siqnlolm.pr Sp z o o. e-mail: 8oK@)srqn lo,m pt tet llax' lo'22) 626 92 95 lo-22) 626 92 97

(podprs)


