
oswlADczENlE MAJATKOWE

w6jta, raetqp€y w6jta, !ek.elar.a gminY' skerbniks SminY' kierownikajednostki organi'acYjnej gminy

€seby E{.Ed.aiq.ej i €.I€nk. e.gans lerrEd.4acege gminne esebQ iriivnq €ra' €sebYwYdajQ€ei

d€aYar€.adFF{til*.aqina+_tFleenJ_*oi+a+
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l.Osoba stladajica o6wiadczenie obowi+ana i€st do zsodneto ! PrawdA staranneBo i 
'up€tne8o

wypetnienia kaidej z rubryk.

2.Jeteli posr.res6lne rubryki nie tnaiduje w konkretnvm pr.vpadku lastosowania, naleiv wpisa(

,,nie dotvcrv",
3.Osoba sktadaieca o6wiadczenie obowiezanaiest okre6ti6 PnvnaleinoSt poszc!e86lnv'h skladnik6w

majqtkowych, do.hod6w izobowiqEn do majqtku odrebnego imai+ku obleteto maEenskq

wrp6lnoiciq maiatkowq.
4.Oiwiadcr.nie hal qt kowe doty.:V m.lilku w k.aju i!a Srani(l'
5.oiwiad.!enie haiEtkowe ob.jmuj€ r6wniei wieru vtelno&i pien iqine

6.w czesci A oiwiadczenia lawane sq informacje jawne, w crlici B zaS informacje nieiawne

dotycrece ad retu .amieszkania sktadajiceSo oiwiad.!enie ora. miejs'a polo'enia nieru'homoici'

czEJt A

Ja, nliejpodpisany(a), Gtzegorz Kazanowgki't.-: ia:w sro otr1i'&do rodower

urodzon!(al 12. 11. 19?9r. i Sokolorie PodlsskiE zatrudnionv
; u;;;i;r; uiejskia w P.Ecz€!.ie na .t.nowisku Kj'Glomika Refetrtu
Techniczno-Inr.estycyjoego. (miPFce zrudn ein nanow 5ro rub runkoa)

oo zaooznaniL eie 7 orrepisami ustawv 7 dnid 21 sierpnia 1997 '' o ograniczenrJ prowddre,ria drialalnoici

;;';-J#;;;l;;r;;;r;b'tpelniacetu;kcjepubliczn;lozu.7)o771'poz'lte3)orazustawvTdniaamarLd
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il,16.iia,l" c.innym {oz. u. zzdrz r. poz 187s), zsodnie 

'z 
art 24h tej u 

'tawY 
oiwiadclam 

' 
ie

i6it"o"il *"r,iilil",i tttai mihedstiej wspolnosc' maiitkoweJ lub stanow'a(e moj majatek odrqbnv:

I,

jl ':. : :j:,: :]

madzone w darucie polskiej: 2L 7OO,O0zl
na(jzone w dalucie obcej: nie <lotvczv

1r

Dom o powierzctmi, taa n'z, wraz z dzialka o pow

ooo,oozi, tytul p:atrny: YsP6lvlastoti c,a'2eiska h'

1.2 Dom o powierzchni, 7aa d, z budvnkien sospodarczvm 9-p?r^,' 120

;;t.t'.; ; i,:r. r6:lm' tvlul prawnv: a.ajatek odtebnv, ||sP5'rtasnoec
(artoaa 20 aol,aaz?,- rY!\rl prawnvr aiatek odtebnv

II,
r-1
l5o

2. Mieszkanie o pouierzchni. 55,0 m':,z t
rjaz Lrczlal w czesciach wsp6lnvch bloku

r:, :,1 .r i... i

? m'o wartosci

. 2 038

,



w cze'c; 660A/L21240 o warto6cl: 150

3. Gospodarstwo rolne:
rodzai qospodarstlra. tie dotyczy,
. artos.i: Die doittczy
rodzaj zabudowY: aie dotYczY
tytui Prawny: 'tie aloxYczy

000,0021 -tytul prawny: X t\,6par iasncsa

po{ierzchnia: nie ctotYczY

1.Las o F,ow. 6278 i otaz .6, o PoY. 32b'z a)atek odt&Av,
uatziat , - a3.:oa.r s ooo,oozi, tyt.r] P.a6n/t Dajat.lk odrebot'

III.
!,osiadam Ddzia.ty !r sp6lkach hancilowvch - nalezv podaa liczbe i
emilenLa udzial6'r: aie <toXYczY
udzialy te stanoHia pakiet wiekszy niz 10t udzia]6rd w sp6]ce:

Z tego tytutu osiagnalen(elam) w loku ubieqllm doch6d w

wysoko6ci : nie dotl,czY
rv.
Posiadam akcje l,l sp6lkach handlouvch _ nalezv podad 1j'czbe i
emitenla akcj i: ara ctotYczY
akcje le sta;owia Pakiet wiekszv nrz 103 akcji u sp6lce: a-ie dotvctv
z lego tytulD osiagnalem(elan) !', roku ubieq]l'n doch6d vr

liysokosci: nie <lotYczY

z lego tytulu osiagnalem(91an) w roku
doch6d w wysokosci, nie atotYczY

4 . tnie nieruchomo6ci:

lroi.radze .lziala1no56 gospo.larcza: (na1e2y podae forne
pia*e i przedmiot dziar;lnosci): nie prowadze dziataLnosci qospodarczei
- osobi5cle n7e dovczY

,rsp6lnie z innymi osobani aie dotyczv
z Le;o tyturu osiasnalen(alan) !l roku ubieg]ym przvch6d
: doch6d wysokosci: nie dotYczY
zar za.)zai\ dz latalnoscia gospodalcza lub jestem
przedsta1{iclelem, pelnonocnikien !akiej dzialalnoSci
inalezy poda6 rorrne p.a""a i przed.aiot dziatalnosci) | aie 

'totvczy- osobiscie nic dotYczY
wsp5lnie z innymi oeobami nie alotvczy

z te;o Lylulu osiaqnalem(elam) w roku ubieglvm doch6d
w wysoko6ci: Di€ doXYczY

ubiegllml przych6d i

Nabylen(an) (iabyi m6l malzonek, z irvlaczenien mienia
przynale2neqo do jego majatku odrebnego) od skarbu Paistwa.
inn;j pansLwo ej osoby praEnej, jednostek smorzadu
t..yioirurr,"qr, ich zwiazk6\r, konunalnej oEoby pra'mej I r)b

met;opolital;ego nastePujace mienie, k!6re podleqalo zbvciu 
'w 

drodze

nalezy poda6 opis mienia i date nabycia, od koqot t'ie dotyczv

"1

I

VII ,

sD6lkach handlowych (nazra, siedziba
i;sten czlookiem zarz4du (od k:iedv) :

lestem czlonkiem radv na.rzorczej (od

t. .*.rt.....^ 1?omrs i !cd-zYl_6.'

sp6lki): n.ie dotYdzY

kredy) . nie dotYczY
(od ki..jy) : Die dotYczY



z rego tytulu osiqgnalem(Qlan) w roku ubiegl)4n doch6d
w dysokosci: ,ie aloXYczy
!i sp6ldzielniach: nie doXYczY

-restem czlonkiem zarzadu {od ktedyl | ,7e dotyczy
- les-"em czronxiem lady nadzorczejr (od kiedv) | aie dotvczv
- testem czronliem kornisii :evJizvjnei (od kiedv): aie dotvczv
Z :ego tytllu osiagnalem(elam) w rokr ubieqtlm doch6d w

trysoko3cr: nie.rolYczY
I{ fundacjach prowadzacvch dzialalnoSc gospodarcza:

- jesren czlonkiem zarzadu (od kledv) | nia clotvczy
- iestem czlonkiem radv nadzorczej (od kiedv) : nie dotvczv
- jesten czronxien konisji rewizvjnej (od kiedv) | iia 

'tatvczvZ ieqo lytulu osi4gnalem (elam ) w roku ubiegt)4n doch6d w

wysokosci: aie dotYczY

VIII.
inne dochody osiagane z
dziaiaLnoSci zarobkovrej
7 kazdeqo tytulu:

r. unl"rr- o prace Ulzad Miejskr w Parczewle 92 287'6121'
2. i,iynai em mieszkania 1 ts7toozi'
:. umowi zlecenie zuK sp. z o o w Parcze''ie - 6 400100 z]

rx.
Sktacnj.ki nienia ruchomego o wartosci powvtej 10 000

prz\,padku polazd6r mechanicznych nalezy podad mark9'
ioL-'p."arx.jit : 6amoch6d oEobowv Toyota Avensi6 I (20oBr- ) -wsP6]*Iasr,oSa

x,
zcoowiazania pieniezoe o uartoici powv'el 10 0N0 zlotvch' w t}m
,",,,aq,,;"a. k;edy!y i pozvczki oraz oarurrki' na jakich zostalv
,,,,,r"i".i rr"ir""-xoqo,'w zwrqzku z lakim zdarzenren' !' lakiej

rrlar, .l"."xr.t"Yy vBaDkuP'j(oBPsA - 9 400'oo zl
-'xr-Jit ""-i"a""" ian ,ieszxatr.eqo v Bankn PRo BP s a - 267 525'00 2'

a



czE6c B

eszkania osoby sklddai 4cei oswiadczenle:

Informacja niejawna

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

(t.j. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))
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I N iewlasciwe s kreSLi.a.
dzialalnosci wY!w6rczej i, rolnictwie u zakresie

l1nnel i z,'ierzecei, w tornle l za(!c!re

ych sp6ldzielni nieszkaniowych

,cl A punkcie 1I.4
r. nr ewld. 260l5;

. "'.,<?. .s"i-oczenie sklaldm sHiadory{a), -z nd podsrawie drL'

iil's-: n"a.r,=" karreso za Podanie Fieprawdv lub zarajenie
p.awdy grori kara pozbauienia wolnosci'

Palczew dD. 27 -A4.2O2Or '
lniel scorosa, da!a )

/6rr*r..,1': 4.7:''

'ni. clotyczY rad nadzorcz


