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Partzew, dnla 15 04 2019 r'
lh'.ricowortl

l.Oroba sktadajt.a oiwiadcretrle obowitzana iert do 4odneto ! Prawdi, itarannego i tupdneto
wypelaienia kaidej r rubryk.
2.reieli pos'c.es6lne rubryki nle znajdujq w konkrettrym przypadku astosowania, naleiY wPi3aa

3.Osoba skladajeca oiwiad.renle obowillana iest okEllia Pr.Ynaleinoaa Potu.zegdlnYch rtladnikiiw
majqtkowych, dochod6w irobowierafi do ma,ttku od(bne8o lmaj{ku objitego malie6ske
wsplilnoiriq majqtkowi.
4.Oiwiadc2.nle majitkowe dotycry majltku w kraiu i!a granicq.

s.o(wiadctenle maiitkowe obejmuje r6wnie, wl€zytelnoki pienieine.

5.w (reici a oiwiadc.€nia ,awane iq infonhaci. iawne, w (reJci 8 rei intomacje nlejarvne

doty.znce adr€ru zamies.tania skladajac€go oiwiadc!enle oraz miejs.a poloienia nieruchomol.i.

czEia A

Ja, niiejpodplsany(a), Grzegorz KazanOwSkit.o^r 
^ee 

sko o,i? nasrko rodos€r

urod.ony(a) 12.11.19?9r, w Sokolot i6 Podlaskj.rl '.tru&ionvr., Ulzedzi6 Mi.ojskilr vr PaEczel.ie na stanoPisku Kielowllikr R€f€Eatu
TechniczIIo-Inw€stycyjnego lmieis..Etudi'e a.nanowrirorubrunkra)

Do zaooznanru 5re ! przepisamr ustawy z dnia 21 slerpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnoici

lospodarczej przez oroby pelniace funkcie publiczne (oz. U. . 2017 r' poz. 1393) oraz ustawv . dnia 8 marca

isSO r. o sarir6rzqazie gminnym (D!. U. .2017 r. poz. 1875), zSodnie z art- 24h tej ustawy oiwiad czam, ie
posiadam wchodiQce w sklad mal:edtkiej wsp6lnoici majEtkowej lub stanowiice m6j majqtek odrebnY:

I.
Zasoby pienie2ne:
- Srodki pieniezne zgronadzone w ealucie pa:.skiejt t6 0OO,OOZ,

Srodkl pienigzne zqromadzone w l,alucie abce)t !,ie doXtcz!'
papiery waxrosciowe I ni€ dotyczY

II
powierzchnl: 7AA i, tltaz z dzialkq o pow. 1117 nt o wartosci

r50 ooo,OOzt, lytu] prawny: *sPdttlasno,t d,rten?ka h

1.2 Dom o
dzia] k4 o
wartos6 20

powierzchni: 7OO rll'z, z budynkiem gospodarczlm o pow 12om':, wraz z

pow. rolrn'1 tytu] pra{ny: @jatek od!fd5nv, tqt6}*lasnotd u'tzial t-
OOO,OOzI,_ tytul prauny: naietel odiQbay

t)

2. Mieszkanie o powicrzchni: 56,0 m':,z piHnicq o potr. 9,70 m': .
c-isciacn wsp6lnych bloku i dziatki o pow, 2 038 mr



'r czesci 6600/721240 o sarro6ci: 1sO OOO,0Ozl _tvtul prawny: X wEp6l1{lasnos'

3. Gospodarsllro rofne:
rodzaj gospodarst'rat aie dotyczy, powierzchlia: nia doXyczy
o warlosci: nie dotyczy
rodzaj zabudolY: nie dotyczY
tytul p:awny: ni. dotyczy
z tego tytulu osiaqna] em (?lam ) w roku ubj eg])4r przvch6d i
dochod u wysokosci I lie dotYcrY

4. Inne nieruchomosci:
7.Las o pot. 627e ; o4z !6r. o IEv. 32r.'. 8i.xek odz+.nr, tslbtrlag'osC

uatzj.a, \ - rartosci 5 ooo,oozll tytul Prawnv: ,aieter odteblv

III.
gosiadam udzialy !, sp6lkach handlorych - nale2y poda6 liczbQ i
enile:1ta udzia]6w: '1lo 

arotyczt'
udzialy te stanowia pakie! vtiekszy niz 10t udzia]6w \d spolce:

z tegc tytutu osi qgnalen ( ei am) H roku ubieglym doch6d w

erysokoaci : aie dotYczY
rv.
losj.adam akcje w sp6lkach handlo,ych - nalezv poda6 ]iczbe i
emlrenEa akcji: ,lie atotYczY
akcje te slanowia pakiet wiekszy niz 10t akcji w sp6lce: !-i6 dotfc'y
z tego tylutu osiagnqten(elan) o roku ubieq)!m dochod e,

aysoko6ci: nie aloXYcrY

Nabylen(am) (nabyt m6j na]2onek, z wvlaczeniem nienia
przynale2neso do jeqo maiatku odrebnego) od skarbu Panstwa.
rnnet par'slwoHej osoby prawnej, jednostek sarnorzadu
teryio;ia]neqo, ich zwi'azkbw, koiunalnej o6obv pra$rcj lub
mer;opolitatnego nastepujace nienie. kt6re podlegalo zbvciu B drodze

nalezy podae opis nienia i date nabycj'a, ad koqa I ai€ dotlczv

VI
1 ?rowadze dzlatalnosa gospodalcza' (nalezy podad forme

prawnE{ i przedniot dzisr;lnosci): nie proHadze dziatalno6ci qospodarc'zei
osobiScie Die aloXYcz!
lrsp6lnie z innymi osobami aie dotvczy

z tego tytulu osiagnalem(elan) i, roku ubieqlym przych6d
i cloch6d w eysokosci: ^ie dotYczY
zatzadzan clzialalno6cia gospodarcza 1ub iesten
przedstaDicielen, petnomocnikien takiej dzialalno6ci
inalezy pcoae rormi prar"na i Przectnio! dzialaloosci): nJ'' dotvczv
- osobj.Scie Die dotYc":l,
- wsp6lnie z irnlani osobami nle dotvczv
Z t"q. :ytufu osiagnqlem(elam) H roku ubiegl!'m doch6d
w wysokosci: Ei. dotYczY

sp6lkach hancuo{ych (nazlra, siedziba
resran czlorxiem zdrzadu .oo <!edY):
iFsrem czloak-em radv nad?orczei rod
jesL.m .ztonkiem komisj' !e'{izvlne i

/

VII,
l. i; sp6lki): ai. dotYczY

kiedy) | nie doxyczY
{od kiedy) | nie dotYczY



z Lego tytulu osiqgnalen{e}an) w roku ubieq}vr cloch6d
wysoko6ci: lie dotYczY

2. Ii sp6ldzielniacht ,,ie dotyczy
- jestem czlonkien zarzadu (od kiedy) : nle dotyczy
- jeslein czlonkien rady nadzorczejr (od kiedy) | nia clotvczv

jesten cztonkiem konisji rewizyinei (od kiedy) | nle atotvczv
Z reqo tytulu osiagnaten(elam) w roku ubieqlyn doch6d w

wysokosci: aie atoXYczY
3. !'r fundacjach prowadzacych dzialalno66 gospodarcza:

nie dotYczy
- jesten czlonkien zarzaclu (od kieay). nie dott'cz!'
- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy) t ,,ie dotyczv
- tesrem czlonkiem kortrisji revrizyjnej (od kiedy) | ,rle .totvczv
Z teoo tylulu ostagnalen(elan) , roku ubieqlym doch6d v?

wysokosci: ,'ie doLycz!,

VIII.
Inne co.body osiagane z tylulu za!rudnienia rub innej
dzialalno5ci zarobkoelei lub zajea. z podaniem kwot uzvskiHanvch
2 ka2dego tytulu:

1- Umowa o prace Urzad t'lrejski w Parczewie - A5 462,AAZL
2. umowa zlecenie ZUK Sp. z o.o. w Parczewie- 1 600,00 21.
3. Wynaj em mieszkania - 7 ]-31,4021.

x,
Tobowiazania pienieZne o walLosci powy2ej 10.000 zlotvch. H tlm
zdciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
:.1?reloae (wobec koqo, w zwlazku z jakim zdarzenien', D jakiei

-xzedyt aleszkzztiory |. Ba'nklu PKO gP S.A,- kaPital) 12 8OO,OO z'
17 840,00 zt.
- kredyt Aa bud.,l!.e d@r 

'riaszlts-7aeqo 
t Bsktl PKO BP S.A.-(kaPita!)

zt (odsetki) 75 437,00 2,

rx.
sklaoniki mienra ruchomego o wartosci powvzej 10.000
prz)?adku pojazd6w nechanicznych nale2y podac marke,
rok produl<cji): sarnoch6d osobosy Tolota AwenaiE

zlotych (w
nodel i

3 (200Er. ) -wsp6iwtasno6a

27A 236,00

?.



czEsc B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. 22017 r. poz. tB75))

.-,/.
./4,.,Pa.dzew dn. 15.04.2019!.

(!det scosoSC, da!a)

1Nie laSciwe skresli6.
'Nie dotvczy dziatalnosci wytw6rczei D rolnicttrie w zakresie

produkcji rosIinnej i zwierzecej, w fornie i zakresie
gospodarstwa rodzinflego.

' llie o"tyczy rad naclzorczych sp6]dzrelni tdeszkanioHvch'

.':ftrrEsdt.


