
t- l')oz. l0l0

rZAD MIEJSKI
w Parczewie

L*-
wPLYNIt-()

i/!lF/,i[i Lli n,4r)z{d7.n i r.c/.s R&]\ \1i i$i$

.0c
20 l

til@rzque t unrxowt
'"\*a.l''radnEgos''"..p-r.a(.?-..-?.,o^r".i...1..,.----'.t,...!!i{-

on. 
' 
na?wrko o'a, iaTwiskorodo@)

/OR

(m.j{ow.l

1. Osoba skladajeca olwiadeenie obowiqzan! jen do rgodnego r praurda, naannego i zupetnego wypetntenia
kardei z rubyk.

2. .,cieli po6rczag6lnc rubqAl nl€ rnejdujq w konkretnyn pnypadlu 2ano6owenta, naleiy wpiraa,.nte dotvctv,.
3, Oso6a skiadajqca oiwiedcrenle obowizana ien okre<lia przynalerno( poszee86lnFh rHadnikdw

'iajqtlowych, 
dodod6w i zobowieran do majqtku odrebneSo i mijEtku obiRt€8o malie'trke wsFitnoLiq

4. Olr,liad.renle o stanle majatkowym doryczy rEjAtIu w kraju I za grantce.
5. Oiwiad.zenie o stanie majirkotxyrn obejmuje r6tml€i wienyretnoict pienlQine.
6. W czQici A o{sladeenia Ewarte sa informa.je jawne, w ct*ci B za( intormacje nieiawrc dotvczqce adretu

lamienkanla skladajqcego oriwiadd€ni€ orar mlej5ca poloi€nia nieruchomoa.i.

czESC A
la, niiet podpisany(a),

ur:.:cf!1.r1 . "...kAr 
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Ll..l.c.ilr.... : .. n. D E.*N..t.Z r.e. /
(6'e,5ce.itrudn.nr, {an@Eko lubru^l.ja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQd2ie Bminnym (Oz. U. z 2017 r.
poz. 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy oJwiadc2am, zeposladam wchodzQce w sldad malieiskiej
wspolnoici majEtkowej lub stanowiqce m6j malqtek odrebny:

t.

Zasoby olerieine' A\ 1 ^ _
-s'odkrpienieinezgromadzorewwaluciepolskier......(!..1...9...!..Y.t.....

- papiery wanoiciowe

na kwotQ

7,e mrant $ proerd/ont r1e2 i I pk I rcTtNzqd/eiii lrezes. RadyNJi 6ir6s / dnia i8c/flvc.20I7 r.7nnen,at,{eg. hrfrr/|].
d2e'n. w spra$ ic ok(iloir $Tmrw ti)nnul&! uiqiadc/.ri malarlo\)ct ntucgo !minr-. $ojo- /r6tflEt $olra- {tnxu gnrin}.
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1. Dom o powierrchni: ...{11.,!.)......... -n', o ry"nospi,

Mut praw'1y: .......rh^rJ..ta.l.r'/.-.......riN.L*.l:.
?. M eszkanie o poMerrchnl: ...... . . n',b wano{ci:

tytul Prawry: ..... .... ......

ti

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj Bospod a rst\,!a
owanoaci: .........--...

rod,ajzabudowyr ....

Mui prawnyi ..... .....

, powierzchnia

Z rego tytulu osiqgnQlem(Qlam) w
4.lnne nieruchomoscr:

oouerzchnia: . .....d\t".l..i.l:-.r,..

;;;,;,. ..1.i -85.

t.

1. Posiadam udzialy w spoikach handlowYah z udzialem gminnych os6b prawnych ub paedsiebiorc6w,

w ki6rych uczestniczq takie o5oby - na I emiteita udz alow:

udzialy te stanowiQ pakiet wlqksuY niz l0% udzialov,/ w sp6lcel

Ztego tytulu osiqBnqlem(qtam) w roku ubiettym dochod w wysokoici "'

2. Posiadam udziary winnych spol<ach handlqwylr - naleiy podaa lcrbe iemitenta udrraldw: '

.. ........1r"i........fi4.iv,\.e".1.. - .. .

.,,.,,,,,,,,',.,,.,,1,,'.'.,,,.,,,

ii"s.,y,;i; * qg"er"r'l(elam) w ro<u Jbiegtvm dochbd w wvsokotci: ""

Z tegoMulu oslQ8nalem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w !/ysokoici

2. Posiada

,;;;;

m akcie w ,nnycn spolkach l'a.ldlowYch - nqey podac Iiczbe I emitenta akcJr:

.........ryY!-. ....i!i.r411'ral """"''"'' "" '

- "';;;l;;*;;;,
Mulu osrqgnElem(qlam) w roku ubiegtym docl

tu r\

1. Posiadam akcie w spolkadl handlowych z udzialem gmirlnych osob prawnych ub przedsiebiorc6w,

w kt6rych uclestniczq takie osoby podaa liczbe i emitenta akcji:

akcje te ltnnowiq pakiet wiekszv ni210,{akcjiw spolce
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Nabylem(aml (nabyl m6j malionek, z wylaczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
odSkarbu Padstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek sanrcrzqdu teMorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej !b zwlQrku metropolitalneBo nastQpujEce mienre, kt6re podleBalo

P'r/- l0l{)

1 Prowadzq dzialalno3a 8ospodarczq (na ezy pod ':ll'lll- prawnQ i prredmiot dzialalnosci):

-osobiScie ....

-wspdlnie r innymi osobami

2 tegoMutr osiqgnqlenr(e1am)w rok! ubiegiym przych6d I doch6d wwysoko<ci: ....................... .........
2. ZarzEdzam dzialalno(ciE gospodarcza lub jestem pr?edstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnolci

l:

- wsp6 nie z innymiosobami

Ztego tytulu o5iqgnqlem(giam) w roku ubieglyrr doch& w wysoko<[i

v .

W sp6lkach handlowych (nazwa, sied2iba spolki):

-jestem czlorkiem zar2Qdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadrorczej (od kiedy)

jestemczlonkiemkomisji rewiryinej 1od kiedy)

Ztegotltulu osiEgnElem(elam) w roku ubeglym dochod w w)soko6ci

v ,

nne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzlaialno(ci zarobkowej lub zajea, z podaniem
kr/vot u?yrkrwdfy(l r kdide8o tytLlu. ......... ...... ....
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Skladniki mienia .uchomego

lllilllllll lllll: l*ll i

o wartoici powyiej 10 dow mechanicznych

rok produkcii)l

x,
Zobowi4zanra paeniqine o wartoaci powyiej 10 000 ziotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyc:ki o.az

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w Qzku z ,darzeniem, w jaklej Wsokoici):
.'. -.. - ,-. ..,,,'',,',.'...'.^1.!+.
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i Informacja niejawna

(Art,z4i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(j. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

Po\,1isze o(wladczenie skladam iwiadomy(a), li na podstawie art- 233 0 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnojcl
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