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oSwlADczENlE MAJATKowE

kierownika iednostki organizacyinei

gminy,

Parczew, drria 25.04 -2Ot7r
(miej scowoS6 )

Uwaga:
1. Osoba skLadaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z

prawda, starannego i zupelnego vqlPelnienia ka2dej z rubryk'
2. Jei,eLi poszczeg6lne rubryki nie znaiduja w konkretnym

przlpadku zastosolrania, naleiy wpisa6 rtnie dotyczy'] '

3. Osoba sktradaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre6li6
przynaleino66 poszczeg6lnych skladnik6w rnaj4tkowych'
aoctoa6w i zoblwiazai do uajatku odrqbnego i maj4tku

I,
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromad'zone w walucie polskiel: 3 000'0021

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:. nie dotyczy
- papierY warto6ciowe: nie dotYczY

objgtego mal,2eiska wsp61no5ci4 majatkowa'
4. O5r,siadczenie maj4tkow- dotyczy maj4tku w kraju i za granic4'
5. O6wiadczenie naJatkowe obejrnuje r6wniei wierzytelno6ci

pienie2ne
6. W cze6ci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w

cze5ci B za3 inforoacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania sktradaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieructromoSci .

czqsc A

Jd, nizej podpisany(a), Grzegorz Kazanowski'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)L2.LL.L979r.wSoko}owiePodlaskimzatru&riony
w UrzgJzie Miejskirn w Parczewie na stanowisku Kierownika
Ref eratu Technic zno- Inwes tycyi nego

(miej sce zatrudnienj-a,
stanowisko lub funkcja)

po zapozrvrmu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej prr., oroty pelni4ce fun\cje publicznl_(D1 U:.Nl 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz.

7l5iNr 162,po2.1126,21999r.Nr49, poz.483,i-}OOOr.Nr?6, poz.306orazzZ.!0zr'Nrll3'poz'
gg4 i Nr 214, poz. r tooj *u, ustawy z dnia8 marca 1990 r. o sarnorz*dzie gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr

142,poz.l59lorazz2OO2r.Nr23, po2.220,Nr62, poz.558,Nr1l3, poz'984,Nrl53,poz' l27l iNr

214,po2.1806), zgodnie zart.Z4htej ustawyo6wiadizam, ze posiadarnwchodz4ce w sklad malze6skiej

wsp6inoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

IISKIIt



Dom o powierzctrni: 788 rl', wraz z dzialka o pow'

ooO,oozi, tytul prawny i vsP6lvlasnoii aat2eiska h'

1.2 Dom o powierzchni: 100 m2, z budynkiem gospodarczym o pow. L20m2, wraz z

dziatka o pow. 1631m2 tytu} prawny: 
.-"jat"t,_odrqbny, 

wsp6lvlasno96 udziaZ h.

warto66 2O OOO, OOzZ,- tytut prawnyz majqtek odrqbny

2. Mieszkanie o powierzchni: 56,0 m',2 piwnic4 o pow' 9,'70 m2

oraz udzia t w czglciach wsp6lnych bloku i dzialkr o pow ' 2 BB tfr

w czgsci 6600/1,2)240 o warto6ci: 150 000,0021 -tytul prawny: % wsp6lwlasno56

mal2efiska
3 . GosPodarsEwo rol-ne:-rodzajgospodarstwa:niedotyczy,powierzchnia:niedotyczy

o warto6ci: nie dotYczY
rodzaj zabudowY z nie dotYczY
tytul Prawny: nie dotYczY
Z :uego tytutu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i
doch6d w wYsoko5ci: nie dotYczY

4. Inne ni-eruchomoSci:
t.Las o pow. ;;rA-k oraz r6w o Pow. 32m2 majatek odr$ny' w4>6lvZasno66

udzia! L - wartosci 5 ooo,ooz!, tytul prawnyt aajl'tek odt$ny

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 llczbe i
emitenta udzial6w: nie dotYczY
udzialy te stanowia pakiet wigkszy niz 10? udzial6w w sp6lce:
nie dotYczY
Z lego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci: aie dotYczY
rv.
Posiadamakcjewsp6lkachhandl-owych-naleZypoda6liczbei
emitenEa akcjil. nie dotYczY
akcje te stanowia pakj-el wigkszy ni2 10% akcji- w sp6lce: nie dotyczy

Z Lego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci: nie dotYczY

II.
1.1
250

VI

1,11"'7 m2 o warto6ci

v.
Nabylem(am) (naby} m6j mal2onek'. z wylaczeniem mlenla

;;;;;;i;rneso ao' Jeso-maiatku,odrebneso) od skarbu Paflstwa'

i"""1 pafrstirowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorj-alnego, Lcn zitazk6w lub od komunalnej osoby prawnej

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
;;i;;y ioaai opis mienia i date nabycia' od kogo " nie dotvczv

1 prowadzg dzialalno66 gospodarcz4' (nalezy poda6 formq

prawna i przedmiot dziaralno6ci) t ;i. prt,raorg dzialalno5ci gospodarczej

- osobi6cie nie dotYczY
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
z Lego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przych6d

i OoinOO w wYsoko6ci: nie dotYczY
zarzadzam dziatal-nosci4 gospodarcza lub jestem

przedstawicietem, pelnom6cniLi"* takiel dzialalnoSci2



(nalezypoda6formgprawnaiprzedmiotdzia}alnoSci):niedotyczy
- osobiScie nie dotYczY
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
z teZo tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d

w wysokoSci: nie dotyczy

VII
1.

2.

W

.7

w

W

Z

sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): aie dotyczy
jlstem czlonkiem zarz4du (od kiedy) z nie datyczy
jestem czlonki-em rady nadzorcze) (od kiedy) : nie dotyczy
jestem czlonkiem fomlsji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
iego tytulu osi4gnalem(eIam) w roku ubieglym doch6d

wysokoSci z nie dotYezY
sp6ldzielniach: nie dotYczY
jlsuem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

]estem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy) z nie dotyczy

]estem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ki-edy): nie dotyczy
iego tytulu osi4gnalem(elam) w roku ubieglym doch5d w

3

wysokoSci: nie dotYczY
W fundacjach prowadz4cych dzialalno66 gospodarcz4i
nie dotYczY
- ieste-m cTlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
- lestem czlonkiem rady nadzorcze) (od kiedy): 1ie dotyczy

- lestem czlonkiem kom-isji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z lego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci: nie dotyczy

x.
Zobowiazania pienigzne o warto6ci powyzej 10'000 .zloLych' w tym

zaciagniete kredyty i po|yczki oraz warunki' na iakich zostaly
udzielone (wobec'tLqo,'w )wiazku z )akim zdarzeniem' w jakiei
wysokoSci) : tt-^^:+^rt aA nnn oo zl
-kredyt mieszkaniowlt' v Banka PKO BP S'A'- (kaPital) 45 000'00 zL

74 000,00 zl .

-kredytnabudowgdolrruaieszkaTnego.vBankuPKoBPs.A.-(kaPital)
zZ (odsetki)73l 000,00 zl

VIII.
lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub rnnej
dzialalno sci ,arJikowel tlub za79e, z podaniem kwot uzyskiwanych

z kaZdego tYtulu:
1. Umowa o prace Urzad Miejski w Parczewie - 81 475'9321'

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w

p.ryp.af" pojazd6w mechanicznych nalezy podad marke' model i
rok produkcji): samoch6d osobowy eeugelt-:OZ (2003r')-wsp6lwlasnoS6 mal2efiska'

+ (odsetki)

755 000,00
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Y Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I msrco 1990 n o somorzqdzie gminnynt)

I

I
I

Powyzsze o6wiadczenie skladam Siwiadomy(a) ' 12 oa podstawie art'
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy J-ub zatajenie
prawdy grozL kara pozbawj-enia wolno6ci '

Parczew dn. 25 .04.2OL7r
(miej scowo56, daEa)

%:**;;;!rrr{,'X-'-

NiewlaSciwe skre6Ii6.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rc ze) w rolnictwie w zakresie

produkcji ro6linnej i zwt erzecej ,wformieizakresie
gospodarstwa rodzinnego .

t N1e dotyczy rad nadzoiczych sp6ldzielni mieszkaniowych'
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