
oswrADczENtE MAJATKowE

w6ita, rastqp€y w6ite, sekretarra gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei 8miny,
eseby rarreC€jecei i €:lsnl(a erganu rar.qCraiqc€ge gminna etebQ prawnE erar os€by rYyCaiQcei

@
Parczew, dnia 25.04.2018 r.

(miejscowoia)

Uwaga:
l.osoba skladajqca o<wiadczenie obowiAzana jest do zgodnego z prawdq, sta.annego izupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
2.leieli posz€zeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisaa

,,nie dotvczy".
3.osoba skladaiqca oiwiadc.enie obowiqzana iest okreSlid przynaleinoS6 poszcreg6lnych skladnik6w

majetkowych, dochod6w i zobowiAza6 do majetku odrQbnego i marqtku obiQtego malieiska
wsp6lnoSciq majqtkowA.
4.Oiwiadczenie majEtkow€ dotyczy maiqtku w kraiu i za granicq.

5.o5wiadczenie maiEtkow€ obejmuje.6wniei wierzytelnogci pieniqine.
6.W czqici A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeSci B za6 informacje niejawne

dotyczQce adresu zamies:kania skladajecego o6wiadczenie orat miejsca poloienla nieruchomoJci.

W

czqSf e

Ja, ni2ej podpisany(a), Gfzegorz Kazanowski {imiona rnarwisro orar nazwiskorodowe)

urodzony(a) L2.LL.L979r. w Sokolowie Podlaskim zatrudniony
w Urzgdzie l4iejskim w Parczewie na stanowisku Kierownika Referatu
Techniczno- Inwes tycyjnegor (mieisce zatrudnienia, slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz.U. z 2O\7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy oswiadczam, ie
posiadam wchodzqce w sklad mat2eiskiej wsp6lnoici majatkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

II.
1.1
3s0

Dom o powierzchti | 788 m', wraz z dzialka o pow. 111? m2 o warto6ci
OOO,OOz-1, tytul prawny: tsp6lwZasaosl E.a!2e,iska 4.

1.2 Dom o powierzchni: 700 m2, z budynkiem gospodarczym o pow, 1-20m2, wraz z

dzialka o pow. 1631m' tytul prawny: f.ajatek odr&ny, v4>6ltlasaoi6 adzia| +t

wartosa 20 0OO,Oozr,- tytul praliny: EAj ltek odr$ny

2. Mieszkanie o powierzchnj-: 56,0 fi2,2 piwnica o pow. 9,70 m2

oraz udzial w czesciach wsp6lnych bloku i dzialki o pow. 2 038 m2

?

I.
Zasoby pienigzne:
- srodki pienie2ne zgromadzone w walucle polskiej: 23 000,0021

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery warto6ciowe: ,.ie dotyczy



w czesci 66A0/72't240 o wartosci: 150 OOO,OOzi -tytul prawny: y ',sp6lwlasnoSc
nal2 ens ka
3. cospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarsEwa: nie dotyczy, powierzchnia: ,lie dotyczy
o r',arto6ci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy I nie dotyczy
tytul prawny: ,lie dotYczY
z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegl\,m przych6d i
doch6d w lrysokosci: 'rie dotyczY

4. Inne nieruchomoSci:
7.Las o pov. 6278 i otaz r6w o pow' 32u2 Dajatek odr*ny, vsp6lwtasnoi'

udzial h - wartosci 5 OOO,OozI, tytul prawny: saj ltak odrqbny

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbe i
eroitenta udzlal6w: 'rie dotYczY
udzialy te stanovria pakiet wiekszy niz 108 udzial6w w sp6lce:
nie dotyczy
z tego tytulu osiagnalen(elam) w roku ubieglym doch6d w

wysokosci: ,lie dotyczy
rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podae Liczbe i
emitenta akcj i: nie dotyczY
akcje te stanowi4 pakiet wiekszy niz 10t akcji w sp6}ce: aie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elarn) w roku ubieglyln doch6d w

wysokosci: nie dotyczy

Nabylem(am) (naby} m6j mal2onek, z h,ylaczeniem mienia
przynafeznego do jego majatku odrgbnego) od skarbu Paistvra,
innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
t erytorial-nego, ich z',ri4zk6vr, komunalnej o6oby prawnej fub z!"iazku
metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu !r drodze przetalgu

nale2y podai opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

1. Prowadze dzi-alaIno6i gospodarcza2 (nalezy podad forme
prawna i przedmiot dziatalno6ci): nie prowadze dzj-alalno6ci gospodarczej
- osobiscie nie dotYczY
- wsp6lnie z innymi osobami rrie dotyczy
Z tego tytulu osiagnatem(e1am) w roku ubiegll.IIl plzych6d
i doch6d w wysokoScl: 'iie dotYczY

2- Zarzldzan. dzialalnoscia gospodarcza lub jestem
pr zedstalii c i el- em/ pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nalezy poda6 forme prawna i przedmiot dzialalnosci) | ,ie dotyczy
- osobiScie nie dotYczY
- wsp6lnie z innlmi osobami rrie dotyczy
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegl!'n doch6d
w wysokoSci : nie dotYczY

VI

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedzrba sp6lki) | Die dotyczy
- iestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) i ,lie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy) | ,,.ie dotyczy
- jestem czlonkiem komj-si j- rewizyinej (od kiedy) i nie dotyczy

VII
1.

I



2

z tego tytulu osi agnalem (?I am) w roku ubieglym doch6d
w wysoko6ci : ,.ie dotYczY
w sp6ldzielniach: Irie dotYczY
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) : nie dotyczy
- ]estem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy) | nie dotyczy
- ;."t"* czlonkiem komisii rewizyjnej (od kledy): nie dotyczy
z iego tytulu osj-agnalern(glam) vi roku ubiegllm doch6d w

wysokoscl: nie dotYczY
w fundacjach prowadzacych dzialalno6i gospodarcza:
nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) | Die dotyczy
- lesten czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy) | nie dotyczy
- ]estern czlonkiem kornisii rewizyjnej (od kiedy) | nie dotyczy
z lego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieql)m doch6d w

i,rysoko6ci: ,lie dotYczY

VIII.
Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia Iub innej
dzialalno6ci zarobkowej lub zaje6. z podaniem kwot uzyskiwanych
z kazdega tytulu:

l. umowa-o pLace Urzad Miejski w Parczewie - 81 414,1921 '
2. Umowa Zlecenie zUK Sp. z o.o' w Parczewie- 14 000'00 z1 '
3. wynaj em mieszkania - 3 575,042L'

rx.
skladniki mj-enia ruchomego o warto6ci powyzej 10'000
przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy poda6 marke,
iof-produkcji) : samoch6d osobowy PeugeoE 307 (2003r'

x.
zobowiazania pieniezne o wartoscj- powyzej 10'000 zlotych' w tym

zaciagniete t<iedyty i pazyczki oraz warunki. na jaki-ch zostaly
udzielone (,.robec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem' w jakiej
wysokoSci ) :

Lredy,x aieszkar,ioty v Bari.k:u PKo BP S'a' - (kapital) 44 100'00 zI
73 200,00 zl.
- kreiyt na budove d@u z.ieszkal-*ego v Banku Pxo BP s'A'-(kapital)
zt (odsetki) 84 634,00 z1

zlotych (w

model i-

) -wsp6lwlasnosi malZenska.

+ (odsetki)

296 234,00

o
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Y Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 3 nrurcu 1990 r' o !;arnorzqdzie gminnynt)

Mie

584

Pawyzsze o6wiadczenle skladarn Swiadorny(a) , L2 na podstavrie art'
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy fub zatajenie
pralrdy grozi kara pozbawienia wolno6ci'

Parcze{ dn. 25. 04.2018!.
(m1e j scowo56, data )

7.d.,=n-( ,.6=f.,(podpl s )

ier.IlaSciin e skreSl iC.
t Nie dotyczY dzialalnosci wytw6rcze) w rolnictwie w zakresie

produkci i roslinnei L zwLetz ecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodz innego '

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldziefni mieszkaniowych'


