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Uwag,r: I
L Osoba skladajqca odwiadczenie obo$'iqTrnajest do zgodrtcgo z prawd+ slarannego i zupetnego wypelnienia

kazdei z ruhryk. l' -
2. Je2cti poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkdtnlm prrypadku zastosowani4 nalezy wpisad

,,nie d9g1!4:
3. Osoba skladaj4ca o(wiadczenie obowiqzana jest okreslid przynaleaoSi poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku osobistego i majqtku objetego malzeiskq wsp6lnoSci4

m6jqtkowq.
4. Oiwiadczenie maj4tkowe dotycz-"- majqlku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzFelnoSci pienilrne.
6. w czQici A oswiadcTenia za\rarte sq informacje jawne. \\ czgici B z&i informacje niejawne dotycz4ce

adresu zamieszkania skladajEcego o(wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo6ci

czESC A

J4 nizej podpisany(a), Agnieszka Hawryluk, rodowe Kaliszyk
(imion. i na^isko oru .@wisko rodowc)

urodron)'(a) I8 marca I q76 r. w Parczc\ ie

Urz4d Miejski w Parczewie - Sekretsrz Gminy Parczew

(mi.js.. zatrudnicnis, slanowilko lub funkc-ia)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzcnia

dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce fimkcje publiczne @2. U. z 2017 r. poz. 1393) oruz

ustawy z dria 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1815)' zgodnie z art.

24 h tej ustawy oSwiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad malzeirskiei wsD6lnosci maiatkowci lub

stano$ i4ce majqtek osobist-v:

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: 137,00 EURO

IL
l. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY, owartosci:............ q4ulprawny:.

2. Mieszkanie o powierzchni 40,70 m2, o wartosci: okolo 250.000,00 qtut prawny
Wsp6fulasno36 mal2riska - malzciska wsp6lnoSi majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: NIEDOTYCZY powierzchnia:

0,i

t.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 8 420,7'l zl



:
o wartosci: ........
rodzaj zabudowy
tytul prawDy: .....

4

Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przych,5d i Jochil; il;#;i, ................
Inne nieruchomoSci:
a) mieszkanie o powierzctni 46,20 m2 otazmiejsce postojowc, o wartosci okolo 398.000.00 zl
. tylul prawny: WsJ'6h/lasnosd malzeriska _ mal2enska wspOfnostrnuiaif,o"u
b) miejsce postojowe o powierzchni 4,761 mr, o *a.rojci ZSiOOod;ir;;i;;;""r,

Wspolwlasnoii mal2etska - malzeiska wspdlnojd maiatkowa
c) lokal ulugowy o powierzchni 58,6g m2. o wartojci udialu okolo 360.000,00 zl q4ul prawny

*'sp6h{asnoSi malZcriska % udzialu oraz wspohvlasnoSi z osobami trzecimi

II I.
Posiadam,udzialy-u 

li6lkach handlowych nalezy podai liczbg i cmitenta udzial6w:
NIIl DOTYCZY

udzialy te stanowiq pakier wigkszy niz l0 o/o udziatOw w spOtce: ..........

Z tego tltulu osi4goqt". fir".i* ."r,r .li"gtt , l*i"a* *"*r,"i"i
rv.

akcje te stanowi4 pakiet wilkszy niz l0 % akcji w spolce:

Z tego tlulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochdd w wvsokodci:

v.

VI
1.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z *yl4czeniem mienia prz;,nalcznego dojego maj4tku odrgbnego)

:l j*?::,,ry,:truowej osoby prawnej, jednosrek samorzadu ,..yui,lJ"Jgl,, .r, ,*iqzt6u tub odKomunalDeJ osob) prawneJ lub zu iazku metropolitalnego nastgpujqee mienie.-k6rc podlLgalo zbl.ciu* d.od::.I.1cl:ry:_l11ezy podai opis mienta i datg naLycia, oj kogo: '
NtE DOTYCZY ............

P-:gl lr]44T:6 gospodarcz4l (nalc2y podai formg prau.nq i przcdmiot dzialalnosci)l
NIE DOTYCZY ...,...

- u,sp6lnie z innymi osoUumi ............
Zrcgotyutuosi4gnql".(eh-, ;.;k;;Gry.p,,y"ioaia"iio;;;;;;k;;;t, ..........

1^: ?y"i . dzialalnoscia gospodarczq lub jesrem przedsrar,,lcielem,
dzlalalrosc-r(nalezypodailormqprau,,nqiprzedmiordzialalnosci:.1:.....

NIE DOTYCZY .......
- osobiScie
- wsp6lnie z imymi osobami .................
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) rv roku ubiegtlm doch6d w wysokosci: . ..

pelnomocnikiem takiej

N[,



l
vII.
1. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba sPolki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestemczlonkiemradynadzorczej(odkiedy):............................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kicdy): ......... .. . . ...... .

Z tego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

2. W spoldzielniach:NIE DOTYCZY...
- jestem czlonkiem zarzqdu (od
- jestcm czlonkienr rady (od kiedy)
- iestem czlonkiem komisiirewizyjnej (od kicdy): .. .... ..... ..... ....

Z tego t)'tulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod u wlsokosci

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoid gospodarcz4: NIE DOTYCZY

j;;;;iffi;;;;i;i;il;; - - - -- - - -- -
- jestem cronkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..'....... .. ... ...... .......

- jestem czlonkiem komisji rervi4jnej (od kiedy):
Z tcgo t)'tutu osi4g!4lem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci

VIII.
Irne dochody osiqgane z t,1ulu zatrudnielia lub innej dzialalnoici zarobkowej

kwot uzyskiwarych z ka2dego q'tulu:
Wpagodzenie ze stosunku pracy - 105.761,82 zl
tJmowa zlecenin- 2.482,26 z)

Najem - 70.889,52 zl

h.rb zajgc, z podaniem

qu;

I)(
Skladniki mienia ruchomego o wartofui powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale21'podai markg, model i rok produkcji):

Samoch6d osobo*y BMW X3 2009 r. - Wsp6l*lasno36 mal2eriska - malzcirska wsp6lnoSt

maj4tkowa

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kedyty i pozyczki

oraz warunki, na jalich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoici):
Kredyt hipotecary na zakup lokalu mieszkalnego w banku BGZ BNP Paribas S A- o/ Parczew -
61 .610-00 zl
Pozycr(a od osobt trzeciei na Takup lokalu uslugowego 10.000.00 zl

Kredlt odna*ialny w banLl BCZ BNP Paribas S.A. o/ Parcz-ew do kwoty 10.000,00 zl na bie2qce

poFzeby



.1

cz4sc B

Informacja niejawna

(Lrt,24i- ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz.U. z2Ol7 r.poz. 187 5))

Powyzsze ojwiadczeoie skladam iwiadomy(a), iZ ra podstar{ie 6n. 233 g I Kodeksu kamegoza podanie nieprawdy lub zarajenie prawdy g.".i t-u p.ri""l*iu;;;.#. t

..../.s{.wtif.,.....1[,-Q.\t,...trr.1. .r. nlrtdra-
(miejscowosa, dara)

(podpis)

I Niewlalciwe skr€{lia

: Nie dotyczy dzialatnosci $,)4*Orczei q rotnictwie $ 7rh.(ip h.^.t,,t.ii .^* r.#" i,*.[e".pii^;";';;:';'":'" * *"sie produkcji roslinnej i zwie'tcei'

3 
Nie dotycry rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniorych


