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oSwaDc2ENrE MAJArxowE \l '"
r"ijta, za.t€pcy -,6ira, 5eket.n. g6lhy, sr,a'hrik. grnlny, klrrewFik. r.i[cstJd olgadracryiFej{EiFy,

@ o5obQ prarvrqsta: osoby wydaja.ei
decyrje administracyjne w imieniu w6jta:

-,1*)r, ,........... , dnia.....:.

Uwaga:
1. Osoba skladajeca oJwiadeehie obowi+ana iest do 4odneSo z Fawdi, narantEso | .upelnego wYpelnienla

kardel r rubn&
2, Jeiell postczeg6lne rubrykl nie znaiduiq w konkretnyrn p ypadku restosowania, naleiY wplta( "d{b@yl
3. Osoba skladajaca o(wi.dczenie obowiqzana jest okrealla przynaleinoSa poszcreg6lnych skladnlk6w

maietkowydr, dochod6w i zobowlAlafi do majqtku od.ebneSo i maittku objqteSo matieisk4 wspdlno&le
rnajqtkourq.

4. cxwladc.ehle rnaJQtkot\re dotycry maietku w kraju i 2a Sranica.
s. OJwladc2enle majetkowe obejmuje r6wniei wier.ytelnoaci pienieine.
6. W eQlcl A o3wiadcrenla zawarte sA in ormacje jawne, w.2qicl B zas iniormacj€ nleiawne dotYeqce adresu

zamiesrkania skladaiqcego ogwiadcrenle oraz miejsca pololenla nleruchomoaci.

czESC A

la, niiej podpisany(a), .i . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . ,, . . .

(rmond nd.wrkoorr.narwsko rodowr,

urodzony(a)

po zapoznaniu sie 2 pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o o8raniczeniu prowad2enia dzialalnolci

Bospodarczej pzez osoby pelniq.e funkcie publi.zne {Dz. U. z 2017 r. poz 1393) oraz ustawy 2 dnia

8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym (Dz.U.z ZOIT r. W. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawY

oawiadczam, ie posiadam wchodzace w sklad matiehskiei wsp6lno6ci majEtkowei llb stanowiece m6j
majqtek odrebnyl

ln rr(|rri,udi,!, 
'J, 

!tr,'os,sko ubI!nL.j.,)

t.
zasoby pienie2ne:

-arodki pienieine zSromadlone wwalucie polskiej:........

- {rodki pieniqine zSromad2one w walucie obcej: .,,

- papiery wartosciowe

7r ?n\i^n4*'ttN?dTnr(rtagz li I pkt 2 mzror4izenia" o kl6rym nErva p qlnohiku l
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1. Dom o powienchrt: ...1..1...1-1.,.i.:..:.:-.... .n,, o wano3c :

2. Mieszkanie o powerzchni: r.r:..^.h,,rL... rr). o wanoici:
3. Gospodarstwo ro ne: / , -Iili&llllllll''l : r-)I

Mul prawny: ......

.., powierzchnia:

rodzaj zab!dowy:
tytul prawny: ................
ZtegoMdu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch& w

4. lnne nieruchomolci:
p.*i"".""J .-.-.. ...\r..*,i.i.:.......:..1{....y-- .. ....

I

o wartOici

t[.
Posiadam !dzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbe i emitenra udzial6w;

'-I
udzialy te stanowiq pakiet wiqkzy nii 10% udzial6ww spolce: ...._.......i.,.:.r,....

Z te8o tytutu osiEgnqlem(etam) w roku !bieStym doch6d ww)sokojci: .._..... "{"

ril't...

akcje te stanowia pakiet wiQ
..........................,::,.-:i....,.....J
Z tego tytuiu osiqgnAlem(ela

ksay nii loYoakcjiw spolce:

'''"'."'. 1. ...- -.."-"...
m)w rq(u ubiegtm dochdd w wysokoSct

Nabylem{am) (nabf mdj malzonek, 2 wtlQaeniem mjenaa przynaleineto do jego majqtku odrQbneSo)
od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, ;ednostel samoriqiu te'rytorialnegq ich
zwiqzk6w, komunalnei osoby prawnej tub rwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re po;legalo
zbyciu w drodze p12etargu - na e2y podad opis mienia i datq nabycia, od kdg6,-.......................................,,.,,..

1. ProwadzQ dziaialnola gospodarcz
. .......,..,,.,,,..,..,,..r"t.r".....,.,,....,.i-l-r,

q) (naleiy poda6lormq prawnq i pr2edmiot dzialalnosci):..........

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych -naleiy @daa liczbe iemitenta akcji:
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- osobiicie ...

wsp6lnie z innymi osobami

2. ZarzEdzam dzialalho(ciE gos

(naleiy podaa forme prawnE

podarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomoc

i przedmiot dzialalno(ci): .....:::..r.... -.....), *):..t..:,. t.
.'..,,,.,..,.,..'.,...'',.'.,.'..'.''.'''..

.''.'..,'.'.".,;

- wsp6lnie z innymiosobami

Ztegot\dulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko(ci

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)

-jestem czlonkiem zarzqdu {od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzor@ej (od kiedy)

^-tJ

1*t

2. Wsp6ld2ielniach

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nad2orczejr (od kiedy)

- jestem c.lonkiem komlsji rewizyjnej lod kiedy)r.................',r."

I
:......
.*i

; ;1 ;1, -

v'r"'
I r-.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno(t
::l',1":::

-lestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy)

-jestem c2lonkiem komisri rewizyjnej (od kiedy): ..,... ..\It.

- l0-

z,;s;;;i;;;;-;i"-i;;";i;;,;;i;;t;p;;';ili;;;;J;;;;";,;,, .".;,.,,

-jestem czlonkiem komisjl rewi2yjnej (od kiedy):

z tego Mdu osiQgnQlem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wvsokolci: ..:....-.t ..:,......). i.',.! !,,!., . ...

-Jestem czlonkiem zanedu (od kiedyl: ..........I.-.r......1-,'..r.1.1 .*1-.......
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Z tego h^ulu osiagnalemlqlam) w roku ubie8lym do.h& w wysokoici: ...-......1:.,.:.........

1.

t)a

Skladniki mienia ruchomego o wartojci powyiej 10 000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanac:nych
naleiy podat markq, model r rok produkcJr): .......

x.
ZobowiQzania pienieine o wartojci powyiei 10 000 zlotych, w tym zaciQgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiQzku 2jakim zdaneniem, w jakiej wysokofti): ......

_1t_

v .

lnne dochody osiEsane z t),tulu zatrudnienla lub innej dzialalnoici ,arobkowej lub 2ajqC, 2 podaniem
kwot uzyskiwanych 2 kaide8o tt^ulu: ................
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Informacja niejawna

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

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

Powyisie oiw adclenie skladam awiadomy(a), ii na podslawie aiL 233 5 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozl kara po/ oawienia wolnofti.

?xr,*,.r......-0-(;.,.s1, . 2,I.t..,-....
(hieiscowoii, data)

I Niewlasciwe skre6li.
' Nie dotyczy dziatalnosci wyh^drczej w rolnictwie w zakresie produkcli ros innej i zwierzQcei, w formie

i zakesie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dolyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkanlowych.
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Burmislza Parczewa

z dnia 29 u'rze(Dia 2017 r
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INFORMACJA

o sposobie i terminie zaprzestania prowadzcnia dzialalnoSci gospodarczej

Ja nizej podpisany(a).......... urodzonyla; ....1,!.,. /-Q,. h.i l.r

w........{;.t* lrll':r lll.-: t,:.0,, |;...................... ..ories2ka1y(a) ;
I

Po zapoznaniu si9 z arl. 24 h ust. 5 ustaw)- z dnia 8 marca l99O r. o samorz4dzie gmlnn)T n

(Dz. lJ. z 2016 r. poz. 446,2 pbin. mr.) idormujg, ze ge*eda / nie prowadzg* dzialalno3ci

gospodarczej .

r*Jednoczeinie informuje, ze powyzszq dzialalnosC zaprzestang prowadzii w terminic

w nastqpujqcy spos6b..

(tuieisco\roit i dala) (podpis)

Obia.inicnia:
* Niepofzebne skresl;i.
** Wypelnii w pr4padku prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej

tlnformacja dotlczy: zarlfpcy burmisEza, skarbnika gminy, sekelarza gmin)', krerownik6w jednostek

organizac),jnych gminy, osob-v zarz4dzai4cej iczlonk6w organdw zrrz4dzajqcych gmiDn]rni osobami PraHlmi
oraz innych os6b wydajqcych decyzje administracyjne v imieniu burmistrza


