
Parczew, dnia 21.04.2020 t.
{miejscoqoia)

U$eea: Il. oloba skladajqca oswiadczerde obowiqzana.lesr do zgoanegllfiafi'adq. st-arrnego i zupetnego w),pelnielia
ka2dej z rubryk. I2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq u konkemyln pr1)padku zaslosowania, nalezy $pisai
,,slc-ceqs4.

3. Osoba skladai4ca osrviadczenie obowi4zrna jest okcstit przynaleznosi poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqTah do maj4tku osobistego i majEtku objeiego maheriskq wsp6lnodciq
majqtkow4.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczl ma.jetku u kraju i za granic4.
5. Oiwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienie2ne.
6. \[' czesci A oswiadczenia zawafle s4 informacJe jawne. $ czqdci B zaa rnformacje niejawne dotyczEce

adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a), Agnieszka Ha*ryluk, rodowe Kaliszlk
(nnjona i naryisko oraT nzwisko rodosc)

urodzony(a) 18 marca 1976 r. w Parcze$ie

Urz4d Miejski w Parczewie - Seketarz Gminy parczew

(miejsc Tamdnienia- nanorisko luh funkcja)

oswIADCZENltr MA.I4TKOWE

*6i{ar-.as{fp€}.{6i{*, sekretorze gminv,
onoby ..rrqdzE'qe€j i €zlonro ergsnE .orr{drsjQ€€go gmiEEq €sohq pren.nq

l

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sicrpnia 1997 r. o ograniczeniu pro\\,adzenia
dzialalnoici gospodarczej przez
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
24 h tej ustawy oSwiadczam, 2e
stanowiece majqtek osobistv:

osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. Ll. z 2017 t. poz. 1393) oftz
o samorzqdzie gminnym (Dz. 11.22017 r. poz. 1875). zcodnie z arl

I.
Zasoby pieniezne:
- Srodki pi'Jniezne 2gromadzone w walucie polskiej: 85.23j,44 ?.1

Srodki pieniqrne zgromadzone w walucie obcej: 206,00 EIJRO

papiery wartoSciowe: udzialy wspolmalzonka w ubeiryieczeniu emer].talnym
na kwotq 4.817,70 zt

tr.
l. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY, o warrolci: ... .. .... . . . r),tulprawny:.

2. Mieszkanie o powierzchni 40,70 m2, o wartojci: okolo 250.OOO,OO qtul prawny
Wsp6lwlasnosC malze6ska - malzeiska wsp6lnosi maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIEDOIYCZY powierzcbnia:
o wartoici:
rodzaj zabudowy:

posiadam wchodzqce w sklad malzeiskiei wsp6lnosci mai4rkowei lub

,lu



2

tytul prawny:

Z tego tltulu osi4gnelem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

4. Inne nieruchomolci:
a) mieszkanic o powierzchni 46,20 ml orazmiejsce postojowe, o wartosci okolo 398.000,00 zl

t!,1u1 pra\.my: Wspdlwlasnosi malzeiska -_ mal2eriska rvsp6lnos6 majqtkowa
b) miejsce postojowi o potierzchni 4,761 m', o wartoSci 25.000,00 zl tytul prauny:

Wsp6lwlasnosi malzeriska - mal2enska wsp6lnoSi maj4tkowa
c) lokal uslugowy o powierzchni 58,68 m2, o wartoSci udziatu okolo 360.000,00 zl tltul pra$ny

wsp6lwlasnosi malzeiska % udzialu omz wsp6lwlasnoii z osobami trzecimi

;;i;il;;;;;;;il;"i *ht,;; ;ij ib x,dziar6w w sp6rce: ..... .....

Z tego t)4ulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w \'rysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiry podaC liczb9 i emitenta akcji

NIE DOTYCZY .......

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0 % akcji w sp6lce:

Z tego tltulu osiqgn4lem(dam) w roku ubiegtlm doch6d w wysokoSci: . .. .. ..

VL
l Prowadzg dzialdno3i gospodarcz4z (nalezy podai formQ prawn4 i przedmiot dzialalnoici)

NIE DOTYCZY ...,...
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami .................
Z tego t,,rufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

Zav4dzarn dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstauicjelem. pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nale2-v podai lbrmg praunq i przcdmiot dzialalnoici:): -............ '

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego dojego maj4tku odrgbnego)

od Skarbu, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu tcr)'torialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metopolitalnego nastQpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu

w drodze przetargu - nalezy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami ...................
Z tego t,4ulu osi4gn4lem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

\1I.
l. W spolkach handlow-vch (*rzwa, siedziba spotki): NIE DOTYCZY

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY



- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestemczlonkiemradynadzorczcj(odkedy):................................
- jestemczlonkiemkomisjire*izyjnej(odkicdl'):............................
Z tcgo tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch(rd w wysokosci

2. W sp6ldzielniach: N lE DOfYCZY........
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy);
- jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kicdy): ................... ...........
- jestem czlonkiem komisji re*izljnej (od kicdy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci

3. W fimdacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kicdy):
Z tcgo tytulu osiqgnqlem(qlam) * roku ubieglym dochdd x' wysokofui

VIII.
Iru:e dochody osi4gane z t).tulu zatrudnienia lub innej dzialalnodci zarobko*ej lub zajgi, z podaniem
hrot uzyski*anych z ka2dego t).lulu:
Wyragrodzenic ze stosuDku pracy - 119.541,'12 zl
Umowa zlecenia z t],tulu w)'kony$ania czvnnoSci w uyborach z ramienia Krajowego Biura
Wyborczego w Bialej Podlaskie, - 1.328,00 zl
Najem - 81.731.02 zl
S'wiadczenie wychox,awcze 500+ - 3.000,00 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powyzej 10.000 zlotych (w prz,rpadkl pojazddw
mechanicznych lalezy podac mark9, model i rok produkcji):
Samoch6d osohowy BMW X3 2009 r. - Wsp6lwlasno{i malzeiska - malzeriska $'sp6lnosd
majqtkowa

x.
Zobo*i4zania pienilznc o warlosci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredlty i pozyczlii
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (uobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
rvysokodci):
Kredf hipoteczny na zakup lokalu mieszkalncgo w banku BGZ IINP Paribas S.A. o/ Parczew
39 .'7 10.00 zl
Kredyt odna*'ialny na rachunku ROR w banku BGZ BNP Paribas S.A. o./ Parczew do kwoty
10.000,00 zl na biez4ce potrzeby



czqsc B

Informacja niejawna

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

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

r
.}

Po$y2sze o3wiadczenie skladam iwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

... 3ol.r,ul(.i,,..,U. r. Q !.r...It.{. !- ::
(miejscowoSd, data)

ilC-L\)

Niewlalciwe shesli6

Nie dotyczy dzialalnosci wr1w6rczej w rolnictwie w zalresi€ produkcji roslinnej i zwierrtcej,
w formie i zakr€sie gospodarstwa rodzimego.

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych

J rroanio .J


