
oSwIADCZENIE MAJATKOWE

il,6j{arzas+gp€y+i6ita, sekretarza gminy,

t

ll*tT;b, *rou.,4ca oswiadczenie ouo*itrq{ j..t ao zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk. I -

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie 
^!au1q 

* konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisai

,,nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest oke6lii przynalezno6i poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowi4zart do maj4tku osobistego i maj4tku obj9tego malzerisk4 wsp6lnosciq

majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

5. Oiwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzltelnoSci pieniQzne.

6. W czEdci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zai informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

CZ4SC A

Ia, nizej podpisany(a), Agnieszka Hawry[uk, rodowe Kaliszyk
(imiona inazwisko oraz oazwisko rodowe)

urodzony(a) 18 marca 1976 r. w Parczewie

Urzqd Miejski w Parczewie - Seketarz Gminy Parczew

(miejscc zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.

24 h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeiskiej wsp6lno6ci maj qtkowej iub
stanowi4ce majqtek osobisty:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY
. nakwotg...

II.
1.

2.

3

Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY, o wartoSci: tyul prawny

Mieszkanie o powierzchni 40,70 m2, o warto5ci: okolo 250.000,00 tltul prawny:
Wsp6lwlasno56 malZeriska - malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa
Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NIEDOTYCZY powierzchnia:

utu

Parczew, dnia 24.04.2018 r.
(mieiscowoSC)C



,)

o wartosci: ...
rodzaj zabudowy
tytul prawny:
Z tego tltulu osi4gn4lem(giam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10 % udzial6w w sp6lce: .......

Z tego tltulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy rtiL 10 yo akcji w sp6lce

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci

v.

NIE DOTYCZY ..

a) mieszkanie o powierzchni 46,20 m2 oraz miejsce postojowe, o wartodci okolo 39g.000,00 zl
tltul prawny: Wsp6iwlasnodi mal2eriska - mal2e6ska wsp6lnoS6 majqtkowa

b) miejsce postojowe o powierzchni 4,761 m2, o wartosci 25.000,00 zl tful prawny:
Wsp6lwiasnod6 malzeiska - mal2eriska wsp6lnodi majqtkowa

c) lokal uslugowy o powierzchni 58,68 mr, o wartojci udzialu okolo 360.000,00 zl tytul prawny
wsp6lwlasno56 malZeriska - Yz ludziallu oraz wsp6hrulasno56 z osobami trzecimi

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku odrgbnego)
od Skarbu, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terltorialnego, ich iwi4zk6w lub od
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI
l. Prowadzgdzialalnoid gospodarcz42 (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

NIE DOTYCZY...,...
osobiScie
wsp6lnie z inn),rni osobami

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokodci:

2- Zarzqdzam dzialalnosci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnodci (naleZy poda6 formg prawn4 i przedmiot &ialalnoSci:): ..

NIE DOTYCZY..
osobiicie .............

- wsp6lnie z innymi osobami

eu

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ... .......

IV,
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:

NIE DOTYCZY........



VII.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czlonkiem rady tadzorczej (od kiedy): ........

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tl.tulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6idzielniach: NIE DOTYCZY..............
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ...

- jestem czlonl<iem rady nadzorczej'{od k iedy): .........
- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

vIII.
Inne dochody osi4gane z ty.tuiu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 105.532,50 zl
Najem - 43.167 ,72 zl
Darowizna pieni Ezna - 20 .000 ,00 zl

Ix.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przJpadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podal markg, model i rok produkcji):
Samoch6d osobowy BMW X3 2009 r. - Wsp6fulasnoSi mal2eiska - malzeriska wsp6lnoS6
maj4tkowa

x.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyy i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci):
Kredyt budowlany na zakup lokalu mieszkalnego w banku BGZ BNP Paribas S.A.o/ Parczew -
97.960,00 zl
Po2yczka od osoby trzeciej na zakup lokalu uslugowego - 70.000,00 zl
Po2yczka od osoby trzeciej na zakup lokalu uslugowego - 17.000,00 zl

erf

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY'......

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarczq: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:



Informacja niejawna
(Art, 24 j ust. 6 ustoy'! z dnia I marca 1990 r. o somorzqdzie gminnym)

Powy2sze o:iwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawi e art. 233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

.....fa,1.uruu ,..,1.P..t81.,.... [tq.tr,,,Y rul\
data)

I Niewlaiciwe skeslid

2 Nie dotyczy dzialalnosci wltw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierzgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzimego.

' Nie dotyczy rad n adzorcqch spoldzielni mieszkaniowych

)JtL



Agnieszka Hawryluk

lnformacla

Niniejszym informujq, ze zmiana powierzchni lokalu m

Parczew, dn. 24.04.2018 r.

..!-,J ,

:

L. dz.

!V ? i-'r'i'r i, i- li lt ir' i

ul. I wynika z faktu, i2 pierwotna powierzchnia u2ytkowa 46,04 m2 wy la

z iawartej umowy deweloperskiej. Z chwila zawarcia ostateczne.i umowy ustanowienia odrqbnej

wlasnoJci lokalu jego lqczna powierzchnia uZytkowa wyniosla 46,2O m2.

Ponadto zmiana powierzchni lokalu uiytkowego poloionego w 2rzy ul.

wynika z faktu, ii pierwotna powierzchnia uiytkowa 58,80 m2wynikala z zawartej przedwstqpnej

umowy ustanowienia odrqbnej wlasno(ci i sprzeda2y lokalu. Z chwila zawarcia ostatecznej umowy

ustanowienia odrqbnej wlasnoici lokalu i jego sprzedaiy l4czna powierzchnia uiytkowa lokalu

wyniosta 58,68 m2
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