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oswnoczENlE MAJArxowE
w6jta, tastQpcy w6rta, sekretana gminV, skarbnlka gminy, kierownika jednostkl organizacyine] 8mlny,

osobv la.redzajq.ej Icrlonka organu zanqdraiQcego tminnE osobe prawne oraz osoby wydaja.ei
de.yzje admlnistracylne w lgiTiu w6jtar

.:'...1. ut.i.it..u"........, ani".lt.:.'...1...,..,i.)l!.,.
(mi.jaowda)

Uura&:
1. Osoba sHadajqra oiwiad.2enle obowiq2ana jest do ,8odn€go z [awd{, naranneSo Lupelneto wypetnlenia

kaidel z rubryk,
2. Jeieli poseegdlne rubrykl nie znaJduiq w konkehlm Fzypadlu rastosowania, nalety wplsat,.nie dotw2v".
3. osoba skhdajaca o6wladcenie obowlarana jest okrealia przynaleinoJ6 polz€reS6lnych sHadnik6w

majqtkowych, dochod6w i ,obowiqEtt do majQtlu odrqbneSo I majalku obieteto mrientkq wsp6lnoklQ
majqtkowq.

4. Oiwiadczenle nrajQtkou/€ dotyr.y maiQtku w kraju i ra tranicQ.
5. oiwladeenle rnajqtkowe obejmuje r6wnieiwiezytelnoici pienielne.
6. w crQaci A oawiadcrenia Bwane sq lnfomEcje jaufie, w dqi.l B zai lnlormacje nleiawne dotyclqce adretu

ramiealani. skladalfeSo oiwiadc4nle orar miejeca polorenla nierudtomoJd.

4*m
u,oa, y1u1....0.1."

lJ{t/ttd tll
...\)tttllbru.k.

- irodki pienieine zgromadzone w wBlucie polskiej

- irodki pieniqine ztromadzone w walucie obcej

7.OR

;ul:Cautrutd to; itn

l!!!$:oxrt.
m?,,,,M('Yi',,,,,,

(:F,sa A

la, niiej podpisany(a),

(miet.e D$udnkn ., ttanowsr.o lub iunkj.)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici

tospodarczej pne, osoby petniqce funkcje pL]bllczne (02. U, 12017 t. poz. 1393) orar ustau/Y z dnia

8 marca 1990 r, o samorzqdzie Bminnym (Dz. U. z 2O1'l t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oiwiadczam, ie posiadam wchodu ece w sklad malieisk nosct m lub stanowiace moj

majqtek odrQbny:

t.

Zasoby plenieine:

tl.A.*.

rr 7. zniant wnrowadrcnt rfE $ I pkr 2 rc,zloT4dzEn a. o kL(5yn n'dwa w fflnoS.iku 2.

i n wsto C'ra! natuhlo rcdo@)
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i:l,ru,?:i;tiff ]"#f;tu/!!'{l::*'.y*#:,ffi Mili{.#!:;"x;,,, ..-.-*./............. -
.22!./.!ild/-[/.Uuafru

3. Gospodarst\,vo rolne

......., powierlchnia

rodzajrabudowy:
tltul prawny: ......

Z tego Mulu osiqgnalem{qlam) ubieglym pnychod idochbd w wsokokl , frl!.

rodzaj gospodarstwa

owartolci: ....rLLt..

4, lnne nieruchomodcin. ,

pouri e .Zchniat ....... Yfdrl).l..

; ;;;;,1;; .. ll 1,, {ili),..0:0-..

ef,t/

t.

Posiadam udzialy ws - nale2y podaa liczbq i emltenta udzial6w

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy n i 10% udzial AN w spAce, ..1.1..i...

Z tego tltulu osiqgnQlem(qlam) w rok! ubiegiym doch6d w wysokoici

eiy podaa liczbq iemitenta akcji

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10%akcjiw sp6lce:

z teSo Mulu osiE8nqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokogci

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wfqcueniem mienia przynalernego do jego majQtk,l odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnei, jednostek samorzAdu teMorialneto, ich
rwiqzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalneto nastepujQce mienie, kt6re podleSaio

t..

Myy

i".i.'..:..: .: :.":: y71::::. . :nm.
ia idatq nabycia, od kogo: ......................

1. Prowadzq dzlaialnoSa aC formq prawnE i przedmiot dzlalalnoici)
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-osobi(cie

-wsp6lnie z innymi osobami

Ztegotytulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubietlym przych6d i dochod w wy sokoi,cit l1l.l.M/%'
2. zatzqdz.n dzialalnoaciQ gospodarczQ lub.iestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dzialalnoScl

(nale2y podad forme prawnq i prredmiot dzialalno(ci): ......... ...... ... . ,.

-osobi6cie ..../llti.'..

-wsp6lnie z innymi osobami

Z tegotytulL., osiEgnQiem(qlam) w roku ubieStym doch6d w wysokofti

-i"ri". .ir""ti". ,."iai" ti *i"o,vli, iia
-jestem c2lonkiem rady nadzorczej lod kiedyl: ....,I!.!.

ztegoq ulu osiEgnEiem(elam) w roku ubiegtym dochddw wysokolcir ..

2. w sp6ldzielniach

-jestem czlonkiem zarzqd! (od kiedy):

-jestem c2lonkiem rady nadzorczejs (od kiedy)

-jestem c onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

z tego q utu osiq8nalem(etam) w roku ubiegtym d*h6dw vt lsokoici: ,.1k/-.

3, w fundac.jach prowadzqcych dzialalnoiC gospodarcuq:

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-lestem C2lonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy)

Vll. ' t
1, w spdkach handlo!,r,ych (nazwa. siedziba sp6lktl, .......t111...N*..0*M.............
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Ztego ttdutu osiEg
t::11{'i

doch6d w wysokoicii ....

vIt.
lnne dochody osiagane 2 tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkow€j lub zajqa, z podaniem

\uau: mxlt' : :ilactib.d: u:ruWr

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartolci powyiej 10 000 ztotych (w p.zypadku pojazddw mechanic2nych
naleiy podaa dell ": /,qrDi

x.
ZobowiQzania pieniqine o wartolci por.tyiej 10 000 zlotych, w tym zaciQgniQte kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku ! lakim zdaaeniem, w jakiej wysokojci): ,.....

/
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Informacja niejawna

(Art,24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

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

Powyilze oiwiadczenie gktadam Swiadomy(a), ii na podstawie ara. 233 I 1 Kodeku kamego 2a podanie nieprawdy

lub zata,enle prawdygrozikara porbawienia \ olno(ci.

//a frxh
/ 

rPodpi,)

1 Niewtagci\,ve skrBslic.

'? Nie dotyczy dziahlnosci wyh^drczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnel izwiezecej, w formie
i za kresie gpspodarstua rcdzinnego.

r Nle dotyczy rad nadzorczlcl spdldzielni mioszka1lowych.



Zalqcmik Nr 2

do zarzqdzcnia Nr 653/17

Burmistrza Parczewa

z dnia 29 wrzesnia 2017 r

IN F OR I\I .4.CJ A

o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalno(ci gospod:rczej

(a)

)

'AwlLt 1*,u
r ;";;;,

,rna.nn"t* .C-L:Ja ni

a

Po zapoznaniu sis z afi.2,1 h ust.5 usrawy z dnia 8 maria lgg0 r. o samorzqdzie gninnym

(Dz. U. z 20),6 t. poz. 446,2 p62n. zn,.) informujq, 2e fiolta@ / nie prowadzg* dzialalnoSci

gospodarczej .

**Jednoczeinie informujg, ze powyzszq dzialalnosc zaprzestang prowadzii $ tcrmirie

w nastgpujqcy spos6b

/ryQ-{Q-
(mieiscot+oii i data)

ObiaJnienia:
* Nieporzebne skeslie.
** W)?elflii w prz$adku prowadzenia dzialalno(ci gospodarczej

*lnfonnacja dotyczy: zast9pcy burmistrz4 skarbnika 8miny, seketarza gminy, kierownik6w jednoslek
organizacyjnych grniny, osoby zrrz4dzajQcej i czlonk6w organ6w zffz4dzajqcych gminnymi osobrmi prawnlmi
oraz innych os6b wydajecych decyzje adminisE.cljn€ w imieniu burnist-za

/F*'


