
OSWTADCZENTE MAJATKoWE

ry6itar-zas+gp€y{voj+e, sekretarza gminy,

era- eseb" *Td'uqeej deeyie administ-aeyjre n i*ieniu *.6jtar

Parczew, dnia 25.04.2017 r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z

kaldej z rubryk.
2. Jeheli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym

,,nie dotyczytt.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre$lii

i zupelnego wypelnienia

zastosowania, nalely wpisai

mai4tkowych, dochod6w izobowi4zah do mai4tku osobistego i mai4tku obj
majqtkow4.

poszczeg6lnych skladnik6w
gtego malzerisk4 wsp6lnoSci4

4. O(wiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie mai4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.
6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za( informacje niejawne dotycz4ce

adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie orazmiejsca poloZenia nieruchomoSci.

cz\sc 
^

Ja, nizej podpisany(a), Agnieszka Hawryluk, rodowe Kaliszyk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 18 marca 1976r. w parczewie

Urzqd Miejski w Parczewie - Sekretarz Gminy

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce furkcf publiczne (Dz. lJ. Nr 106, poz. 679
z p62n. zm.) oruz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o .u-oir4dzie gminnym (Dz. IJ. z 200L i. N, 142,
poz. 7591 z p62n. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lnosci maj 4tkowej lub stanowiEce maj 4tek osobisty:

I.
Zasoby pienigZne:
- srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: NIE Doryczy

srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: NIE Doryczy

papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY
na kwotg

II.
1. Dom o powierzchni: NIE Doryczy, o wartosci: .... tytul prawny: ......
2. Mieszkanie o powierzchni 40,70 m2, o wartosci: okolo 250.000,00 tltul prawny:

Wlasno6i - malZeriska wsp6lnoS6 maj4tkowa
3. Gospodarstwo rolne:

ilou

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY powierzchnia: ........

I

1t

I



2

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ..............
Ztego tytulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

4. Inne nieruchomodci:
a) mieszkanie o powierzchri 46,04 m'orazmiejsce postojowe, o wartoSci 398.000,00 zttytul

pramy: WlasnoSd - malzeriska wsp6lno56 maj4tkowa
b) miejsce postojowe o powierzclni l/175, o wartosci 25.000,00 zl tytulprawny:

WlasnoS6 - malzeriska wsp6lnoS6 majqtkowa
c) lokal uslugowy o powierzchni 58,8 m2, o wartosci 350.000,00 zltytul prawny:

umowa przedwstgpna - Yz udzialu

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbE i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 Yo udzial6w w sp6lce: .

ztego tytulu osi4gn4lem (Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy poda6 riczbg i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY .,.,.....
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nil l0 % akcjiw sp6lce:

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku odrgbnego)
od Skarbu, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek .urro.r4du terytorialnego, i.h zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegaio zbyciu w drJdze przetaigu - nalezy
poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY ........

VI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz42 (nale?y podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci)

NIE DOTYCZY ,,.....
- osobi5cie ..........

wsp6lnie z innymi osobami
ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym przych6d,i doch6d w wysokosci:

2' Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot diialalnosci:): ........

NIE DOTYCZY .........
- osobiScie.............
- wsp6lnie z innymi osobami
z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . ..

VII.
1. w sp6lkach handlowych(nazwa, siedziba sp6lki): NIE Doryczy....
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..

2. W sp6ldzielniach:NlE DOTYCZY
jestem czlonkiem
jestem czlonkiem kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4: NIE DOTYCZY

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:
Wynagrodz enie ze stosunku pracy - 98.893 ,82 zl
Najem - 41.410,94 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podad markg, model i rok produkcji):
Samoch6d osobowy BMW X3 2009 r. - Wasnofi(, - malheriska wspolnoS6 maj4tkowa

x.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredlty r po2yczkr
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem. w jakiej
wysokoSci):
Kredyt hipoteczny na zakup lokalu w banku BGZ Paribas olParczew - 725.920,00 zL

'[hr,
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.&- Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 astawy z dnia I msrca 1990 r. o samorzqdzie gminnynt)

Powy2sze a na art.
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnosci.

. . . . .?.*r. .w.*.ui., . . . . *.[,.p. .\i.,. . .]0",1 k., . l{
(miejscowoSC, data)

I NiewlaSciwe skreSli6

' Nie dotyczy dzialalno5ci wltw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad,nadzorczych sp6ldziehi mieszkaniowych

IZ I Kodeksu karnego


