
Parczew, dnia 29.04.2020 r
lmielscowoial

No,

Uwaga:
1. Osoba skladaiqca oSwladc2enie obowiqlana j€st do rSodnego z prawda, starannego I rupelnego wypeini€nia

3. Otoba skladaitca oiwiadc.enie obowiqzana iest okre(li6 przynaleino<a posrc.eg6lnych skladnik6w
ma,nlkowych, dochod6w izobowiqrai do majarku odrebneso imajqtku obret€go m.lieiskl wsp6lno:cia

4. O(wladczenie mailtkowe dotycry majqtku w kraiu i ra granicA.

5. oiwiadcrenie majqtkowe obejmuje r6wn iei wienyt€lnoici pienieine.
6. W cze{ciA ojwiadczenia zawarte sa informacj€ iawne, w cleici I zaa informacje ni€lawne dotyczace adresu

.amiesrkania ,kladaiqcego oiwiadcrenie orsz miejsca poloienia nieruchomoaci.

2. .leieli poszcreg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku ,astosowania, nalEiy wp

czqsc A

la, ni2ej podpisanyla), Marzanna J62efa Panasiuk rodowe Grochowska
{imiona i nazwisto or.: narwisko rodow.)

urodzony(a) 19 marca 1973 rok w Mied2yrzecu Podlaskim
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 ,,Pod Krasnalem" w Parczewie

(m ertce z.trud.ien a, {anow6ko lub runkcia)

po 2apoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o oBraniczeniu prowadzenia dzialaln05ci
Sospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 t. poz. 1393) oraz ustawy r dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie Bminnym (D2. U. t 2017 t. por. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oawiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maliedskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiace m6j
majEtek odrebny:

t.

Zasoby pieniQine:

irodki pieniQine zgromadzone w walucie po,skiej: NIE DOTYCZY

- lrodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

papierv wartoaclowe: NIE DOTYCZY

na kwotQ

rf

N.,

oSwADczENtE MAJATKowE
w6jta, zastqpcyw6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostkiorganizacyjnejtminy,

osoby zarrqdzajqcej i czlonka organu :azqdzajAcego gminnE osobq prawnQ oraz osoby wydajqcej
decyzie administracyjne w imieniu w6jta1



I.
1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m:, o wartoaci: ........
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m,, o wartoSci

tytul prawny: ........
.......-. tytLrl prawny

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj tospodarstwa: Nlt DOTYCZY, powierzchnia: ........................._...
o wartoici:...........,,......
rodzaj zabudowy: .......-.
t!,tul Prawny: ...............
Ztego tltulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia: NIE DOryCZY

tltul prawny

l[.
Pos adam udzialy w 5p6lkach handlowych - naleiy podaa liczbe i emitenta udzial6w NIE DOTYCZY

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nateiy podaa ticzbq iemitenta akcji: NtE DOTYCZY

Z tego tytulu oslqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wvsokoici

1. Prowadzq d2ialalnoia Bospodarczq, (naleiy podaa formq prawna i przedmiot dzialalno3ci)

Nabylem(am) (nabyl mdj mal2onek, z wytilczeniem mienia pr2ynateinego do je8o majetku odrebnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiEzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujEce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia i datQ nabycia, od kogo:
NIE DOTYCTY

it

NIE DOTYCZY

udzialy te stanowiq pakiet waqkszy nii 10% udzia16w w spolcer ....._......

Z tego tltulu osiqgnElem(qlam) w roku ubie8lym doch6d w wysokoaci: ...

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii LO% akcji w sp6lce:



Z tego tytulu osiQgnqlem(qlaml w roku ubie8lym przych6d i do.h6d w wysokojci: ....._

2. zarzqdzam dzialalno(ciQ gospodarczQ rub jestem przedstawicierem, pernomocnikiem takie, d2iatarnoici
(naleiy podaa formQ prawnq i przedmiot dziatatnojci): NIE DOTYCZY

-osobiicie

-wsp6lnie z innymiosobami .-

- osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osiqgnalem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci

v[,
1. W sp6lkach handlowych (na2wa, siedziba sp6tki)r NtE DOTyCZy

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorc2ej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisja rewizyjnej (od kiedy):...

Z tego tytulu osiq8nQlem(qtam) w roku ubieglvm doch6d w wvsokolci

- jestem czlonkiem larzEdu (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nad2orczej! (od kiedy)

-jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z te8o tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubiegtvm doch6d w wvsokosci

-jestem cztonkiem zarzEdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

\hl1

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

2. W sp6ldzielniachi NIE oOTyCZy

3. W f!ndacjach prowadzqcych dzialatnoaa SospodarczE: NtE DOTYCZY



vIt.
lnne dochody osiqgane z Mulu zatrudnienia lub innej dziaialnojci zarobkowej lub zajQa, 2 podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

81 667, 83 zt - wynagrodzenie ze stosunku pracy
7l 253,84 zl - tenta todzinna na syna
4650zt. - z tltulu wynajmu mieszkania nieletniegosyna

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powyrej 10 OOO zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaa marke, model i rok produkcji):

Honda Jazz 7009 rok

x.
Zobowiqzania pieniQine o wartojci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnjete kredyty apoiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly ldzielone (wobec ko8o, w zwiQzku z jakim zdarzeniem, wl.akiej wysokojci):

NIE DOTYCTY

Z te8o tytulu osiEsnElem(qtam) w roku ubie8lym dochod w wysokosci

czESC B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawyzdniaSmarca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U 22017 r. poz. t87 5))

?o.na.i.uk. Ufu!.N!.r11tu

1 NiewlaJciwe skreilic.

') Nie dotyczy dzialalno<ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro(innej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rod2inne8o.

3 Nie dotycuy rad nadzorczych spdldzielni mieszkanaowych.


