
OSwlADCZENIE MAJATKOWE

w6ita, zanQpcv w6ita, sekretarra gminy, skarbnika 8miny, kierownika jednostki organiaacyinej 8miny,
osobv ranad,ajacej i czlonka organu zarzqdzajEce8o SminnQ osobQ prawnQ oraz osobY wYdajace,

decyzje administracyjne w imieniu w6itar

UwaSai
1. oloba slladajQca oJwlad

kard€iz rub.yk.
obowiazana Jest do zgodneto z prawdq, starannego izupelneSo wypelnienia

2. Jeieli porrczeg6lne rub.ykinie rnaiduiaw konkretnym prrypadku zastosowania, naleiywplsaa "nledowczv".
3. osoba skladaiaca oSwiadc2enle obowialana jest okrellit pnynalelnola Posrcet6lnych slladnlk6w

majatkowych, dochod6w llobowiQtai do majQtku odrebnego I maiqtku obiQtego malie ske wsp6lno6.i4
majatkowq,

4, Oiwladdenie majatkowe dotycty maiAtku w kraju I Ia tranicQ.
5. O3wiadczenle maiqtkowe ob€imuje rdwniei wlerrytelnojcl pieniQine.

6. w c2Qj.i a o6wiadczenla rau,a.te sa ln ormaci€ iawn€, w czeJ.l B ta{ lnformacje niejawne dotYEzqce adretu
zamlesrkanla skladajqceao olwiadc.enle ora! ml€Js.. poloienia nieruchomo{ci.

czEsc A

Ja, niiej podpisany(a), Marzanna J6zefa Panasiuk rodowe Grochowska
(imiona i nazwkkoor.z n.zwisko rodow)

urodzony(a) 19 marca 1973 rok w MiQdzyrzecu Podlaskim

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1,,Pod Krasnalem" w Parczewie
(miejsce zalrudnienia, lranowh*o lub lunkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o oSraniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

Sospodarczej pnez osoby petnlQce tunkcje publicrne (Dz. U. z 2O!7 (. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dr. V. t 1011 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy

ojwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej wspolnoJci majqtkowej lub rtanowiqce m6j

majQtek odrqbny:

t.

Zasoby pienieinei

- (rod ki pien ieine zgromadzone wwalucie polskiej: NIE DOTYCZY

- 6rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery warto(ciowe: NIE DOTYCZY

na kwotQ

w

Par.zew, dnla 29. 04.2019 r,
(mi.ircowoia)L



ll.
1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o warto(ci: ..........
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m'1, o wartolci:

tytui prawny:........
......... tytul p.awny

c;'p"d;;*," ;;;;;'
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powieachnia: .............................
o wartosci:...................
rodzaj zabudowy: ........

tt/tul prawny: ...............
z tego tytulu osiQ8nElem(Qlam) w roku ubiegtym przych6d i dochdd w wysokoJci:

lnne nieruchomoici:
powierzchnia: NIE DOTYCZY

3

4

o wartoSci

tytul prawny

z teto tttulu osiq8nElem(Qlam) w roku ubietlym doch6d w wysokolci

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy poda6 liczbe iemitenta akc.ii: NIE DOTYCZY

akcje te stanowia pakiet wiekszy nii 10% akcjiw sp6tce

Z tego tytutu osiqtnQlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylEczeniem mienia przynale2nego do jeto maiatku odrebnego)
od skarbu Padstwa, annej paistwowej osoby pGwnej, jednostek samorzQdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalneSo nastepujEce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetartu - naleiy podat opis mienia i datq nabycia, od kogo:

NIE DOTYCZY

vt.
1. Prowadze dzialalnojd gospodarcza'z (naleiy podaC forme prawnQ i przedmiot dzialalnoSci)

NIE DOTYCzY

\

.

:::*:i:::l::::::i i:::*: . ::'::t ::::: ::::: :-l:::: ::::* :: ::*:'
udzialy te stanowia pakiet wieksry nii 10% udzial6w w sp6lce: ............



-osobiScie

-wsp6lnie z innymiosobami ...

Z tego tytulu osiqtnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysokoici

2. ZarzQdzam d:ialalnolciQ gospodarczq lub jestem przedstawicielem. pelnomocnikiem takiej dzialalnoki
(nalezy podae formQ prawnQ i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY

-osobilcie

-wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiettym doch6d w wysokolci

v ,

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki)t NIE DOTYCZY

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedyl

-iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w .oku ubiegtym doch6d w wysokogci

2. w sp6ldzielniach: NIE DOTYCZY

-jestem cllonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)l

Z tego tytutu osiEsnQlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko<ci

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSa gospodarczQ: NIE DOTYCZY

-iestem czlonliem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy)

l,t

-jestem czlonkaem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...



v t.

lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnolci zarobkowej lub zajqa, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaideSo tytulu:
7 4 374, 05 zl - wna9rod ze n ie ze stosunku pracy

15 379, 30 zl - renta rodzlnna na syna

4 200 zl. - z tytulu wynajmu mieszkania nieletniego syna

tx.
skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podaa markQ, model irok produkcji):

Honda Jazz 2006 rok

x.
Zobowiqzania pieniQine o wartoScl powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredw i poiYcrki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku ziakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):
NIE DOTYCZY

czESC B

t'

lnformacja niejarvna

(Arf,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(t.j. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

?xaa,..L 9...rtk.. .1.?1 1"... .

lmieiowo{ d.r.}
7m *a r**.....(.k7..tq?.,1 <1.

! Niewlasciweskrealid.
, Nie dotyczy dzialalnoki wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnei i zwierzecej, w formie

i zakresie Sospoda6twa rodzinneto.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

Z tego tytulu osiQgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokolci: ..


