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czEsc A

la, niiej podpisany{a), Agnieszka Wiktoria Troranowska rodowe Syta
(ihEn. in.:wido oEr Mwiilo rDdo*€)

urodzony(a) 15 marca 1971 rok w Lublinie
Dyrektor Public2nego P.zedszkola Nr 2 im.]anusza Korc.aka

{micrrc.rtr!dnicniJ, nanwB{o Iub irntdi)

- irodkipienieine zSroma&one wwalucie obcej: NtE DOTYCZY

- pap'ery wanoSciowe: NIE DOWCZY

po zapoznaniu se z przepisamj ustawy, dnia 21 sierpnia 1997 r o oSranaczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodaraaej przez oloby peln'eae funkcje publiaane {Dr. U. z 2077 t. poi. 1393) oraz ustawy u dnia
8 marca 1990 r. o s.mofirQdzie gminnym {Dz. U- z 2017 r. por. 1875),4odnie z.rt. 24h tej usta*y
oiwradcram, ie posiadam wchodzEce w skiad metiei5ki€i wsoolnoki miiati(o*ei hb staiowiQce n6j
maiQtek odrQbnY:

t.
Zasoby pienietne:

- irodkipieniqine zgromadzone w wals.ie polskiej: 4m0
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3. 6ospodaastwo rolnei
rodrai gogpodarstwa: rolne, powierrchnia: 1,17 ha

o wartojci: :|O mO pln..

rodrai 2abldowy: Nlt DOTYCTY

Sut prawny: wlasno{d
Z tego Sulu osiQtnQlem(etam) w rotu ubieglym p.rych&l i doch6d w wysoko&ii 3200 i 12m ph

4. lnne nieruchomoica:
powierzchnia: }4 budynku ulytkowego 8om2

lt.
1. Dom o powierzchni: 2m m,, o wartoSci: 450 0O PLN b^ul prawrry: w{asnoJf
2. Mieszkanie o powier2chni: NIE DOTYCZY m2, o wartoaci: ...-..........-,....-.. Mul prdwny:

o warto5ci: 2t)0 t[0 PLN

tytul prawny: wlasnosc....

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6lce:

Z te8o tlltulu osieSnelem(elam) w roku ub,egtym doch6d w wysokoici

akcje te stanowiq pakret wiqksry niz 10% akcjiw spdlce

Z tego tytulu osiAgnaiem{elam) w roku ubie8tym doch6d w wysokoici

m.
Posiadam udz,afy w spdlkach handlos./ch - nale2y podaa liczbq i emitenta udzial6w: tllE DOTYCZy

tv,
Posiadam akcje w 5p6lkach handlowtch - nal€iy podaa lic.ba i emitenta akcii: NIE DOTYCZY

Nabylem(am) {nabyl m6j mal2onek, z wylEczeniem mienia pr2ynaleineSo do jego majQtku odrebne8ol
od Skarbu Pa6stwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samooadu leMorialnego, ich
zwiErt6w, komuhalnej osoby prawne.ilub zwiQzku metropolitalne8o nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo

rbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia i datq nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

1. Prowad?Q dzialalnoid gospodarczq': (naleiy podad forme prawn? i przedmiot dzialalnoici)
NIE DOTYCZY

W



- osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

z tego Mdu osiEgnqtem(etam) w roku ubieStym przychdd i doch6d w wysokoici

2. zarzqdzam dzialalnoiciE gospodarc?e lub jestem p.z edstaucieiem, p€lnomoanjkiem takiej drialalnoaci

{naleiy podai fonne prdwnE i pr2edmiot dzialalno6ci): NIE DoTY(2Y

- osobiJcie

- wsp6lnie 2 innyniosobami

Z reSo tyturu osiqgnQlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko{ci

vll.
1. w sp6lkach handlowych (narwa, siedriba sp6lki): NIE DOTYCZY

-jestem czionliem zarztdu (od kiedy):

- jcstem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedyl:

-jestem .2lonkiem komisji rewi2yjnej (od kiedy)

z tego tytutu osiQgnQlem(etaml w roku ubieglvm doch6d w wysokoki

2 W sp6tdzielniachr NIE DOTYCZY

-jestem culonkiem zarzEdu (od kiedy)

-jestem crlontiem rady n.dzorclejr (od kiedy):

- iestem cdonkr€m komisji rewi.yinej (od kiedy)

z teSo tytulu osiEgnAlem(Qlam) w roku ubiegtym do.hdd wwysokoJci

3. w tundacjach prowadrEcych d2iaialno(i gospodarczQi NIE DOTYCZY

-jcstem cronkiem 2arzadu lod k;cdy)

-jestem cllonkiem rady nadzorcrej {od kiedy): ..-..-

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

/^



ztego tytulu osiQ8nQlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..

vl ,

lnne do.hody osiQgane z tt/tutu ratrudhienia llb inhei dzialalno(ci zarobkowej lub rajqd, z podaniem

kwot uzvskiwanych z kaidego Mutu:
67211,4O PtN (brutto)- wynagrodzenie ze stosunku pracy

14 400,m PU{ {brutto}- pr.ych& z tytulu najmu

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyrej 10 OO0 ztotych (w przypadku rcj..d6w mcch3nkznych
nalery podai mrrkQ, modeli rok produkcji):

JEEP Grand Cherokee 2001 15 000 PtN

x.
Zobowi+ania pieniqine o warto6ci powy2ej 10 000 ziotych, w Vm za.iQgniQte kredyty i poiyczli ora.
wirunki, na jakich zostaty udzieloRe 1w9b€c koto, w zwaelku ? jakim zdarz.niern, w jakki wysoko{ci}:

NIE DOTYC2Y

czEga 8

Informacja niejawna

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

(t.j. Dz.U 22017 r. poz. 1815))

Parczew 27 05.2020....,......
(ni!jse(, d.r.) @ fraVAq,oafiB_

: Niewlasciwe skreilii.
I Nie dotvczy dzialalnofti wytwdrclej w roinictwie w rakresie produkcji roilinnej i zwae.lecej, \ formie

i zakresie gospodarstwa rodrinneEo.
r Nie dotyczy rad nadrorczych sp6ldzielni mieslkaniowych.


