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Osoba składająca oświadczenie olrowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania , naleĘ wpisać ..nie doĘcąv".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne do§czące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 
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1. Dom o powierzchni ln 2- o rł,artości .,..........t00 000 zł

1

OSWIADCZENIE ]VIAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,,
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

Uwaga:

ll lilllllllllilfi llllllllil llllilll
J a, niżej podpisany (a),.Dorota Borzęcka-Florek, Borzęcka... DDl(,124t-2023

(inliona i nazlvisko oraz llazr.visko rcldorve)

urodzony (Ąża.D.I971r................ ....... w Parczewie.

Zal<ładAktywnośc''i}',".i:§,.T.[x1}l;,Iilliill'I;;;;;;;)

po ząoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 roku o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
z 20I7r., poz. |393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z20I7r., poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małZeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :

I.
Zasoby pierriężne :
- środki pieniezne zgronradzone lv rł,alucie polskiej : 7 000.00 zł

- środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej : . nie dotyczy.....
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tytuł prawrry : ....rvłasllość z rllałzonliietn................

2. Mieszkatrie o poi.vierzclrni : .... nie dotyczy.....ffi ], o rvarlości
t;-tuł prar,rłr\,: ........,,....

3. (iospcldarstlvo rolne :

rcdza.i zabudowy : ....brak
tl,tuł prirrł,rr\,, : ..rv}asnośc z nrałzonkiem,.,.....

Z tego t_vtułtl osiągną}ern (ęłanr) lv roku ubiegł1,Ilr przy,cłrtid i clochtid r.ł,wysokości :

.......... tlie osiągrlęłanl dot:lrodr-l arli przychoclu,.............
-ł. lnrlc llicrttchtltntlści :

poll,ierzchnia : ...działka budorvlana 0.2 l ha.........,....
o rvarlości : .,.,...,..50 000 zł.......,
tytuł prarvtl!, : ..... wlrrsność z nrałzorlkiem.............
powierzcłinia : ...działka budorvlarla 0.05 ha........."....
o waftości : .......,..50 000 zł........
tytirł prttwlly : ..... rvłastlość z nrałzonkiefil.........,.."

II I.

Posiadanr Lldziały rł spółkaclr lrandlowych - nalezy podać liczbę i emiterrta udziałów :

nie dotyczy
udziały tc stanowią pakict lviększy niż 10 o/tl trdziałów w spólcc : .........,...,..

.. rrie clotyc zy...........,..
Z tego t_vtułLr osillgnąłenr (ęłanl) rv roku trbiegłyłrr dochócl lł,wysokości : .,..........

......,. nie doty,cz.v.....

l\i
Posiadam akc.je r,v spółkach harrdlowvclr - nalez1, podac liczbę i emilenta akcji :

.... nie clotl,czy.....
trkcje te statlttr.viil pakiet większl,niż l0 ?ó akcji rł,spćlłce:

Z,tego {ytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ...,........

v.
Nabyłem (am) (nabyŁ mój małżonek, z v,yłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terltorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub zwiąku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należ,y podać opis mienia
i clatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1, Prowadzę działalność gospodarczą 2 (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności) :,.,.,............,... nie dotyczy.....
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości : ............



2. I,arządzam clzirrła]nością gospodarczą ltrb.jcstclrl przecistatr,,iciclet1-1" pełittxlił.lct,liliierll
takie.j działalrrclści (llalczl,poclac fbrrrrę pl"rtwllą i przedrllitlt clziałalirclsci ): llie cltltl,cz)
- osobiście
- lvspólnie z itttl.vtui t.lstlbatrti

Z tego tytrrłtr osiągnąłcnl (ęłanl) rr, roklt rrbieglvrli tltlcltócl u, llvsłlkości : ...,."."....

VlI.

1. W spółkaclr lrandlorł,l,ch (nazrva. sicclzilra spóilri): .....,". t-lic q,Jłllrc;rr

-.iestem członkienr z,arządu (od kiedy) : ................
-.iestem członkienl raclł- naclzorczc.j (ocl l.'icd1,) : ....,,....,.....
- jestenr członkiem kornisii rerł,izl,inej (od kiecly) : ............,...

Ztego tvtułu osiągnąłenl (ęłam)rv roku ł,ibiegłl,rn dochod rv l1-1,,sokości : ............

2. W społdzielniach :

rlie clotl czy
-.iestem człorlkicnl z,arząclv (od kiec1),) : ................

- jestem członkictn rady nadzorczej ] (od kied1-) : .,..............
-.iestem członkienl komis"ji rervizfinej (od kiedy) : ............,...

Z tego tytułr"r osiągnąłerrr (ęłaln) w roktt ubiegł,vnr doclrocl w wysol<ości : ....,",.....

3. W filnclaciach prorvaclzącl,ch clziirlalność gospodarczą :

nie dot_vcz5l

-iestetrl człorrkien. zarządtl (od kied1,) : ,.......,.......
- jestem człclnkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ,...............

- jestem członliiem konrisii rerł,iz),inej (od kiecl_v) : ............,,."

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : .,........
....nie osiągnęłam dochodu

VIII.
lnrre dochody osiągalre z tytułu zatruc'lnietria ltrb innej dzialalriości z-ltrobkorł,c,i lLlb zajęć.
z podaniem kwot uzyskirvany,,ch z kazclcgo tl,tułtr :

zatrudnienie rł,Zakładzie r\ktl,u,rltlści Zelrr-odorvc,i rv Kocku -70343^66 z,ł.

lX.
Składniki mienia lltchomego o rvartości pc,lwl,zc.i 10 000 złotyclr ( rłi przvpadku pojazclólv
mechanicznych naleźy podać markę . nlcldel i rok prodtrkcji) :

Renatrlt captur 2019 r.

x.
Zobo,,viązania pieniężne o \Ą,artości polł,yże,j l0 000 złotyclr. rv t.vn zaciągniętc kl,ed1,,ty

i pozl,czki oraz warttrrki. rla .lakich został5, uclzielone (wobec kogo. rv związku z .iirkinl
zdarzeniem, w jaltiej wysokości) : .......... nie dotyczy



CZĘŚC B

.Kock 2I.02.2023 r,

(lllie.iscow,ość . data)

1, Nieri,laścirvt-, skreślić.
2. Nie ciot.l,'cz)' clziatalntlści wltlricirczej rł, rolnictwic lł. zakresie produkcji roślinne.i
zlłierzęccj. lv fbrIlrie i zakrcsie gclspodarstrva roclzitrnego.
3, Nieclotvczl, racl naclztlrczych spółclzielni nlieszkanior.vych.

(podpis)

(fu*,eł,ę&:flęr4
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