ośwnncznNln MAJĄTKoWE

członka łarzadu powiatu, sekretarza powlatu, skarbnikr powiatu, kicrownikr Jednostki
organizacyjneJ powiatun osoby znrądzającej l czlonka organu zarządznJącęo powiatową osobn
prawną oraz osoby wydającej decyzj^qł,dministracyjne w lmlęniu starosty'

ł,omża, dnia 20.04.20l§r.
Uwaga:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypelnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubrykl nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wplsać ł,n|p
dotyczv".
Osoba skladająca oświadczenie obowiązana Jest określićprzynależnośćposzczególnych skladnlków
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje Jawne, w częściB zaśinformacJe niejawne dotycące adresu
zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsce położenianieruchomości.

czĘŚĆ A
la,niżej podpisany(a), Elżbięta Parzych z d. Bajno

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16,08.1959

Starostwo Powiatowe

w

Gawrychach

wŁomżl - StarosĘ Radna

Powiatu ŁomĄńskiego

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)
z dnia?l sierpnia 1997 r. o ograniczcniu prowadzenia działalnościgospodarczej
przez osoby pehriące funkcje publiczre (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr l 13, poz.7l5 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306, orazz2002 r. Nr l 13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz u§tawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001r. Nr l42, poz.1592 orazz2002 r. Nr 23, poz.ż20,
Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnie z art.25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład maŁeńskĘ wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
po zapoznaniu się z przepisami ustowy

odrębny:
I.

Zuoby pieniężne:

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: l52000 zł - małżeńska wspólnota majątkowa

-

środki pieniężre zgromadz-one w walucie obcej: ...... nie dotyczy

-

papiery wartościowe: .. nie dotyczy
na kwotę:
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ll.

l.

Dom o powierzchni: 220

2,
3,

m2,

o wartości: 200 000

zł tytulprawny:

własnośćmęża

Mięszkanie o powierzchnil 48,5 m2, o wartości: l40 00o ńwłprawny; wspófułasność z męźłm
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .produkcja mleka , powierzchnia: 32,00 ha,
o wafiości: własnośćmęża

rodzaj zabudowy: zagrodowa

- budynki inwentarskie

tytuł prawny: własnośćmęża

?tggo ftułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieg§m prrychód i dochód w wysokości: przychód

36 00

4,

ń - małżeńska wspólnota majątkowa

-

l93 000 zł , dochód

Inne nieruchomości:
powierzchnia: ............. nie dotyczy

o wartości: .,........ nie

§Ąuł

prawny:

doĘcry
nie dotyczy

IIL

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niżL}o/o udziałów w spółce: ......... nie doĘczy

ztego

osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:.........,......,,. nie dotyczy

|r'':uŁu

ry.
Posiadam akcje w spółkach handlowych

akcje te stanowią pakiet większy

-naleĘ

nż l0%o akcji

podać liczbę i emitenta akcji: .. nie dotyczy

w spółce: ....,... nie dotyczy

Ztego $tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......... nie dotyczy

v.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁoneĘ z wyłącz-eniem mienia przynależrego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
- naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo:

.

vI.

l.

nie dotyczy

Prowadzę działalnośćgospodarcą2 (na|eĘ podać formę pralvną i przedmiot działalności): ......,.......,....

nie dotyczy

- osobiście
-

wspólnie z innymi

......... nie

osobami

doĘczy
nie doĘczy

Z tego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
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2,

ZarądzamdziałalnoŚcią gospodarcą
podać formę prawną i przedmiot

- osobiście
-

wspólnic z innymi

lub

jestom przedstawicielem, pełnomo.n,,.i., takiej działalności(nalezy

działalności): nio doĘczy

nie dotyczy

osobami

nie dotycry

ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiogłym dochód w wysokości: . nie dotyczy
VII.

l.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......... nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

.

nie dotycry

ztego tytufu osiągrrąłem(ęłam) w roku Ńiegłym dochód w wysokości:. nie dotycry
W spółdzielniach: ...... nie dotyczy

:

-

jestem członkiem zarądu(od kiedy): nie dotyczy

-

jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ... nie dotyczy

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z

3,

...

nie dotyczy

tego §ćułu osiągttąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.. nie

doĘczy

W fundacjach prowadących działalnośćgospodarcą:..... nie doĘczy

-

jestem cźonkiem zaządu (od

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry

kiedy):

nie doĘczy

ztsgo tytułu osiągnąłenr(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

vln.

Inne dochody osiągąne

z

§rtułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego §ćułu :
z$. zatudnienia - 63182,7l ń,

zV.

Pełrienia obowiązków społeczrych

-

16556,34

ń

§trona 3 z 4

-,1
tx.

§kłtdniki mienia ruchomego.o waltości polvyżej l0 o00 złoĘch (w przypadku pojazdów mochanicznyoh naloey podać

mankę, model i rclk produkcji);

Ciągnik rolniczy Bolarus 820

- 20l0r.

produkcji - małżeńska w§pólnota mąjątkowa

Zob'owiązania pienięŻne o wartoŚci po}vyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich
'

zosbły udzielone (wobec kogo, w związku

BS

ŁomŻa

-

z

jakim zduzBnióm,w jakiej wysotości;:

laedYt 80 000 zł na zakup ma§zyn rolnicąych _ pozostało do spłaty -36699 zł -

mńżeńska wspólnota

majątkowa

1

I

l

l

!

PovtYbzn oŚwiadczenie sldadam świadomy(a), ż na podsawie al,L233 §
zatajaie prawdy grozi kara poóawienia wolności.
ł-omżĄ2015.04.20
(miejscowość, data)
l
2

l Kodel§u

karnego za podanie niąrawdy lub

*grbź:

(podpis)

Niewłaściweskreślić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośtinnej i zwierzęcej,

_ gospodarstwa

rodzinnego.

ę7
w formie i

zakresie

' Nie dotyczy rad nadmrczych spółdzielni mieszkaniowych
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