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OSWIADCZENIE MAJATKoWE
w6jta, zastepcy w6jta, sekretarra gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki orBanizacyinei gminy,

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zazqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydilqcej
decyuje administracyjne w imieniu w6jtal

...1.L t.t.,. :..,./.,.............., Ania .,......,.........1,...n/ r.
(m.cjscowoia)

Uwaga:
1. osoba skladajqca o(wiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 2upernego wypernienia

kaidej z rubryt.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znaidujq w konkretnym pnypadku zastosowania, nareiy wpisaa ,.nie dobi.zy',,
3. osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreili6 prrynaleinoii por..."g6lny.h- ,k n *

maiqtkowych, dochod6w izobowiEza6 do maietku odrqbnego i majqtku obietego matiefskq ursporrn5ciq
majQtkowa.

4. ogwiadczenie ma.iqtkowe dotyczy ma.iEtku w kra.,u i :a granice.
5. Oiwiadczenie maiqtkowe obeimuje r6wniei wierzytelnosci pieniqine.
6. W czQ5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zai informacje nieiawne dotyc2ace adresu

zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.

czESC A

Ja, nizej podpisany(a),.

t.

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: .............

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej pnez osoby pelniqce funkcje publiczne loz, u. z 2ol7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym lDz.u.z 2oll r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tei ustawy
oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mariedskiej wspdrnosci maiEtkowej rub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

ur odzonv hl ...... t r/-4,
......,-- U. 44.e J-.....,.. r.
....!.lt*Ytt.Wk.ta

.L

- papiery wartoiciowe: JJ

..... na kwotq: ....

7e zmian4 wprowadz,onq przez $ I pLt 2 rozporz4dzenia, o h6rym nrowa w odnoiniku 2

9l t/-

L

, or)'V 
t "V ora: naz\Nisto ,"dqre)

/\/ ' h

(miejsce2atrudnienia, stano,risko lub fmkjl

-srodki pieniqinezgromadzoneww;l;;;;;;,.........':LI..........i.i......;.--;.........................-
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa

o warto5ci: ........... ...

'1. ,o. o ,o*,"rr.hni: lir.q...)i l.)1.c:.Y... m'?, o wartoSci:

2. Mieszkanie o powienchni: l;'i!.Di'i.\.(.'.fm2, o warto6ci:

tytul prawnY: .......

Powienchnia:
o I.Y.Q&.Y.

rodzaj zabudowY: .......'..

tytul prawny: ..............
Ztegoq utu osiEgnEtem(qtam) w roku ubiegtym paych6d idoch6d wwysoko(ci: " " "" '

powiezchnia: .........
t\ l: 1..Y..q1

o wartoici: ............

tytul prawny: ....

flt.
Posiadam udziaty w sP6lkach handl owyc

ii..

liczbq i emitenta udziat6w:
I\

h - nale2y podai
......:\.o.r.)..c,?.Y

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce

Z tego tytutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofti

tv.
Posiadam akcie w sPolka ch handlowych - nale2y pgdaC liczb^q i

rf r)e11 c2Y
emitenta akcji:

Z tego t\^utu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

t.tabfem(am}(nabylm6jmal2onekzwylqczeniemmieniaprzynale2neSodojegomajqtkuodrQbneSo)
od S'karbu Paistwa, lnnej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teq/torialnego' ich

zwiqzk6w, komunalnej osoty prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujace mienie' ld6re podlega'lo

zbyiiu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i date nabycia, od kogo: """ "" "" '

q,?t

VI
poda1. Prowadzq dziatalno5t gospodarczq2 (nale2 t formq prawnq i Przed

. . U-"-.r..Y.*J..............
miot dzialalnosci):..

4. lnne nieruchomo(ci;'

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 \0% akcji w sp6lce:

iviF
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- osobi(cie .

- wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiEgnqtem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ......

- osobi(cie

2. ZaruEdzam dzlatalnojciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem ta
(naleiy podai formq prawna i przedmiot dziafalno6ci): ...fi.t,E.......-D.?lY g?.Y............

kiej dziatalnoici

- wsp6lnie z innymi osobami .

Z tego t)^ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko ci

v[.
1, W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6.lki)

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

t. Dor C2

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .,......,..

2. W sp6ldzielniach:

*.jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

.fl .r. 8........-> 8.r.Y.9.&

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego Mulu os;qgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci:

' * :::::::i :t::i::::::T: :'11 :::: :::'",$1 8: : .up_, rc z

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czionkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy):
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Z tego Mulu osiEgnqtem(q'tam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko5ci: ....

vilt.
lnne dochody osiqgane
kwot uzyskiwanych z kai

z tytulu zatrudn ienia lub inne dziatalnoici zarobkowej
t. 4A,..,,

b zai*,
ua*L(

z podaniem
de69 tytuty: .,.

..(/../2f,.Q/*/.e. .11./..

r t.* t t,...... ;J.Q."Z. d.nR......... o........ ",.,..2

tx,
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powy2ej 10 000 zlotych
nalezy podai marke, model i rok produkcji)

(w przypadku poiazd6w mech
).a..ve?/...... ::r:::::

x.
Zobowi4zania pieniq2ne o wartoici povvyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaaeniem, w jakiej wysokoici): ....-.

tu\8"""" D5+'VZZ
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czESC B

lnformacja niejawna

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

(j. Dz.U. 22017 r. poz. 1875))

Powyisze oiwiadczenie sktadam Swiadomy{a), ii na podstawie art. 233 I 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.fur.cz e 4.. / 1..a.,/.,.eea /,. .....Clc&(",
(miejscowoSa, data) {podpis)

1 Niewla6ciwe skre5li6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej izwierzecej, w formie

- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkanrowych.
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Zal4cznik Nr 2

do zarzqdzenia Nr 653/17

Burmistrza Parczewa

z dnia 29 wrzeinia 2017 r.

INFORMAC.IA

o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej

/*, urodzony(a) .. /i,. R.,.LgC. fJa nizej podpisany(a)

\\ . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. . . zamieszkaly(r

T
Po zapoznaniu sig z art. 24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,2 p62n. zm.) informujg, :ze pre'*adzg / nie prowadzg* dzialalnoSci

gospodarczej.

**JednoczeSnie informujg. ze pou)'zsz4 dzialalnoSi zaprzestang prorvadzic u.terminie

w nastqpuj qcy spos6b

/ l.il tJr.t u.,...4L.Q. /.,..e{^ /a.........
(mieJscowoit i data)

.....dur4,..........
(podpi.s1

ObjaSnienia:
* Niepotrzebne skreSli6.
* * Wypelni6 w przypadku prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej.

*lnformacja dotyczy: zastgpcy burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierownikow iednostek
organizacyjnych gminy, osoby zarz4dzaj4cel i czlonkow organbw zarz4dzajqcych gminnymi osobami prau,nlmi
oraz innych osob wydaj4cych decyzje administracljne w imieniu burmistrza

$ru

.>
z-


