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OSwlAOCZENIE MAIAT(OWE

radneSo tminY

Pare€w, dnia 15 kwietnla 2019..
(miej$owoit)

lJwata:
1. O;ba sklad.ieca oJwladczenle obowllrana iest do 4gdnego t prswd+ star'nne8o i zupeln*o wypelnienla

kaidel z rubryk.
2. ,erell ;ostreS6lne rubrykinle znaiduiew konkretnYm przYpadku rastosowanie, nale4wpisad"nle dotvE:v"'

3. osob; skbd;hca oiwiadcrenie obo*lqzana iest okrelli6 prrynale,nost poszc'et6lhv'h skladnlk6w

majatkowyctr, dochoa6w I rcbowiQz.ti do majatku odrfbne8o lmaletku obretego malieiskq wsp6lnoftlq

maiqtkowa.
4. Olwladcrenle o nanle hajatkowYm dotYczy marqtku w kraiu i za Sranicq.

5. O3wladcrenle o stanie malatkowyln obeimuie r6u,niei wlezYtelhoJcl pleniQine'

6.wczesciAo.wladqenla2awartesqln'ofmac|elayne,wczeJclBrasinformacienlejawnedotycteceadresu
Ernleszkanla skladehcego o6wiadcEnle oaa, miejsce pololehla nleruchomoitl'

czE6d A
Ja, nlrej podpisany(a), Agnieszka Piekarska,

(ihiona I .azwiiko od: na.wisro .odowe)

urodrony(a) 25 stycznia 1968 r' w Parcrewle
- Radna RadY Mieiskiei w Parcrewie,
- Zespol Szk6l Centrum Ksztatcenia RolniczeSo im. Augusta Zamoysliego w Jabloniu, gminalablod, powiat

Parczew - Dyrektor
(miejsce airudni.nia, stanowislo lub funlcja)

po aapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie Sminnym (Dz U ! 2017 r
poz. rSZS), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzece w sktad -49!4dgElgl
wsp6lnoici majatkowej lub stanowiQce m6j majEtek odrQbny:

t.

zasoby pieniQine:

- irodki pien iqine zgromadzone w walucie polskiej: 11.200 zl

- 6rodki pieniQine zSromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy

- papiery wanosciowe: Nie dotycuy

na kwotQ: Nie dotyczy

'.*4"YL



tx.
Skladniki mienia ruchomego o wa.toicj powyiej 10 000 zlotych (w prrypadku pojaud6w mechanicznych
naleiy podad markQ, modelirok produkcji): Samoch6d HyundaiTucson -2018 r., wsp6,h^dasnoia.

x.
Zobowiqzania pieneine o wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciQsniqte kredyty i poiyc2ki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w z$,iQzku z jakim zdaneniem, w iakiej wysokoScil: kredyt
mieszkaniowy wrasny kQt hlpoteczny $, PXO Bank Polski, wsp6lnie z meiem na budowe domu w wysokoici
52 690 CHF, porostalo do sptaty 10 773 CHF.

N.vL



c,,ESTB

lnformacja nicja*,na

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2201,7 r. poz. t}l 5)\

Powyisze ojwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art.233 51(odeksu karnego 2a podanie
nieprawdy lub ratajenle prawdy grozikara pozbawienia wolnoici.
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