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- irodki pieniqine zgromadzone w walucie okej: nie dotyczy
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2. Jei€li pos.oe86ln. rubryti nie znejduJQ I konkretnym pr.ypadlu rastosowanla, naleiy wplse{'nie dotroy".
3. Osoba skladajqca ogwladczenle obowiqzana ,en okreili6 przynaletnosa posrcreg6lnFh skladnlk6u

m.jetkowych, dochoddw i ,obowlqrad do maiQtku odrebnep I marqilo obietego matlefskQ wsp6lnojclQ
malqtkowq.

4, Oiwledcrenle ostani€ majatkowyrn dotyczy majqtku w kralu I za tranicq,
S. O{wiadc..nle onanie marqtkowym obeimuje r6wnlei wl.rzyt€lnoki pl€nlQine.
5. w .re&l A olwladcr.nia ,.uarte 5q lilormacje jawne, w czeLl I lal inlormacie nlejawnc dotF:ece adresu

:amles,krnia skladalaceSo o{wiadczenie oraz mleisca poloienia nleruchomo4ci.

1. O.oba s&l.dajaca oJwladctenle obowlqrana ren do rtod.eto r prawdq, sta.annsfo i
kardei : rubryk.

t.

Zasoby pieniQine:

- {rodki pienleine ,gromadzone wwalucle polskiej:20.000 zt

c2ESt A
Ja, nliej podpisany(a), Agnleszka Piekarska,

(imiona i naeirlo 06: ^.&i*o odowe)

urodrony(a) 25stycznia 1968 r. w p.rczewie

- R.dna Rady Mieiskieiw Parczewie,
- zesp6l S2k6lcentrum Ks2talcenia Rolniczego im. AuSusta Zamoyskiego wJabloniu, gminaJabioi, powiat

Parczew - Dyrektor
lni.j@ atrudnie a, na.oq'*o rub tuir.ja)

po zapoznaniu siQ z pnepisami ustawy r dnia 8 ma.ca 1990 r. o samor:edzie Bmannym (Dz. u. z 2017 r
poz. 1875), zgodnie , an. 24h tej ustawy oJwladczam. ie posladam wchodzQce w sktad malzefskiej
wsp6lnoJci majatkowej:

- papiery wartoJciowe: nie dotyoy
na kwote: nie dotycry
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Parczew, dnaa 28 kwietnia 2020 r..
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1. Dom o powienchnl: 143,4m2, o wartoSci:230 tys.,

tltul prawny: wsp6MainoJd
2. Mlesakanie o powierr.hni: 55,52 mr, o wartoJci: 2 50 tys. zl

hftuI prawny: wsp/iM.snoJa
3. Gospoda6two rolne:

rodzaj Bospodarstwa: nie dotyczy, powienchnia: nie dotYczy

o wartolci: nie dotycry
rodrai 2abudowy: nie dotyczy

i^ul prawny: nle dotycly
Z tego trnulu oslQBnqlem(elam) w roku ubieglym prrvch6d I doch6d w wysokoJci: nie dotyczy

4. lnne nieruchomoici;
a) gafti,
b)d2ialka wraz z domem jednorod,innym
c) udrlat w 8ru ncie

powierrchnia: a) 23,58 m'l
bl 11,4 a
.l 77 ,2 mt

o wartoJci: a) 20 tys. .l
b) 60 tys. zl
c) 21tys. rl

tytut phwny: wspdMasnoJa

m.
1. Pos{adam udrlaly w sp6lkach handlowych z udziatem gmlnnych os6b prawnych lub pnedsiebiorc6w,

w ktdrych uczest niczQ ta kie osoby- naleiy podaa lic.bq iemitenta udzir6w:
nie dotyczy
udzialyte stanowia pakiet wiQkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

z tego qnulu osiQ8nllem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

2. Posiadam udziely !v annych sp6lkach handlowych - nalety poda6lic2be i emitenta udzial6w: nie dotyey

z tego tytulu osiE8nqlem{qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6.i: nie dotyczv

1. Posiadam akcje !v sp6lkach handlowyah u uduiatem 8minnych os6b prawnych lub przedslebiorc6w,

w kt6rych uc2e5tnicza takie osoby - naleiy podaC llczbe i emitenta akcii:
nie dotyczy
akcje te stanowlQ pakiet wieksry nii 10% akciiw spolce: nie dotycry
Z tego tldulu oslagnalem(elam) w rolu ubieStym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych r naleiy podac liczbe lemitenta akcii: nie dotya:y
z tego n ulu osiQgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoJcl: nle dotyc2y
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Nabylem(am) (nabyl m6j mationek, 2 wylqczeniem mienia pEynaleineto do jego malQtku odrQbneSo)

od Skarbu Padstu/a, innej padstwowej osoby prawnej, jednonek samorzadu terytorialneBo, lch

zwiAlk6w, komunalnej osoby prawnej lob rwiqzku metropolitalnego nastqpuiace mienie, kt6re podleSalo

rbyclu w drodze przetargu -naleiy podat opis mienia idate nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dzialalno3a gospodarczq (naleiy podaaformQ prawnq iprzedmiot dziatalnoS.i):

nie dotyczy

- osobijcie nie dotyczy

- wsp6lnle z innymi osobaml nle dotyczy
Z tego \ ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym pnych& i doch6d w wysoko3ci: nie dotyczy

2. Zatzqdzam dzialalnosciq Bospodarczil lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiei dzialalnolci
(naleiy podaeforme prawnQ iprzedmiot dzialalnoici): nie dotyc2y

- osobilcie nie dotycly
- wsp6lnie z innymi aaobami nie dotyczy

Zte8o Mulu osiqSnQlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: nie dotyczy

v[.
w spoikach handlowych (nazwa, siedziba 5p6lkil: nie dotyczy

-iestem czlonkiem zanqdu (od kiedy): nie dotyc2y

-jestem czlonkiem rady nadzorcaej (od kiedy): nie dotyey
-jestem cllonkiem komisii rewlzyjnej (od kiedy)r nie dotyczy

Z tegotytulu osiiSnalem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko{cl: nie dotyczy

v t.

lnne dochody osiqgane 2 tl^ulu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zai(f, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kardeSo Mulu: w okresie 1.01.2019 r. do 31.72.2019 t.
naleinoicire stosunku pracy * 1O3 730,60 zl,

dzielalnoSt wykonywana osobiScie, o kt6rej mowa w art.13 ustawy, w tym umowy o diielo i zlecenia {wg
wplaty na rachunek bankowy) -10 851,92 zl, dieta radnego Rady Miejskiej w Parczewie -g 276,35 zl.
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tx.
Skladniki mlenia ruchomego o wartosci powyrej 10 o00 zlotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy poda6 marke, model I rok produkciil: Sammh6d Hyundai Tucson - 2018 r., wspohl.lasnoid.

x,
Zobowiazanla pienieine o wartosci powy:ej 10 000 rlotych, w tym uaciQsniete kredytY I poiyczki oraz

warunki, na iakich rostaly udzielone (wobec kogo, w 2wiEzku z jakim zdarzeniem, v, jakiej wysokolci): nie

**du"
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II Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(j. Dz.U 22017 L poz. tB75))

Powyisze o(wiadczenie skladam Jwiadomy(a), ii na podstawle art.233 51Kodeksu kamego za podan€
nieprawdy lub zataienie prawdy gmri kara porbawi€nia wolnoJci.
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