
oSwtaDczENrE MAJAT(owE

radne8o Sminy

Parczew, dnia 30 lirtopada 2018 r
{mejsowoii)

1. Osoba sktadajqe oiwiadczenie obowiq.ana jest do tSodneSo z prawde, starannego i .upelnego wypelnienia
kaidej, rubryk.

2. leieli posreeg6lne rub.yri nie ,najduie w konkretnym przypadku zastotowania, nal€iy wpisat "nie dotvcv".
3. osoba sktadajeca ojwladczeni€ obowiezana iest okreali6 pr2ynaleinoaa posrcreS6lnych skladnlkdw

maiAtkowych, dochod6w i zobowiqlaft do majqtku odrebneto i majetku obieteSo malie6skq wsp6lno6ciq

4. Olwl.dczenie o stanie majatkowym dotycry majetku w kraiu ira trani.e.
5. Oawladcrenie ostanl€ majqtkowym ob€imuie r6wniei wiertytel.oaci P ien iqine.

5. w crqJcl A oSwladcrcnia tawan€ 
'a 

lnformacje jrwne, w czefti B raa informacje nieiawne dotyc.t.€ adresu
ramieszkania skladajqceto oiwiadcz€nie oraz mlejsca poloienia nieru€homoici.

czEJd a
la, niiej podpisany(a), Agnieszka Piel€rska,

('m'ona, nazwisko on, nazwkko.oao*e)

urodzony{a)26 stycznia 1968 r. w Parczewie
- Radna Rady Miejskiejw Parczewie,
- Zesp6l Szk6l Centrum (sztalcenia Rolnicrego im. Augusta Zamoyskiego w Jabloniu - Dyrektor

(nr.j@ 2avudnien'a, tb.ow rro hbfunk.j.)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r- o samorzEdzie gminnym {Dz. U. z 2017 r
poz. 1875), zgodnie a art.24h tei ustawy oawiadcram, ie posiadam wchodzQce w sklad malieiskie,
wsp6lno3ci majatkowej lub stanowiQce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienieine:
irodki pienieine z8romaduone w walucie polskiej: s000 zl

- papiery wanoiciowe: Nie dotyczy

na kwotq: Nie doty.zy

- 5rodki pienieine zSromadzone w waluci€ obcej: Nie dotyczy
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tl.
1. Dom o powierzchni: 143,4m'), o wanojci:230 tYs. zl

Mul prawny: malieiska wtp6lno56 majqtkowa

2. Mles2kanie o powierzchni:55,52 m'?, o wartoicit 250 tys zl

tytul prawny: matiehska wsp6lnoa6 maiQtkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa: Nie dotyc,y, powierzchnia: Nie dolyczy

o wartoici: Nie dotyczY
rodzaj zabudowyr Nie dotyczy

tytul prawny: Nie dotyczy
Z tego Sulu osiqSflaiem(Qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokolcii Nie dotyczy

4.lnne nieruchomoJci:
a)garai,
b)dzialka wraz z domem jednorodzinnym

c)udzial w gruncie
powierzchnia: a) 23,58 m?

b) 11,4 a
c) 77 ,2 mz

o wartoici: a) 20tys- zl

b) 60 tys. ,l
c) 21tys. zl

tytul prawny: maliefska wsp6lnoSe majatkowa

lll.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem 8minnYch os6b prawnych

w kt6rych uc2est nicza takie osoby- naleiy podaa liclbe iemitenta udzial6w:

Nie dotyc2y
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzaalow w spolce: Nie dotyczy

lub przedsiebiorc6w,

z tego tytulu osiqgnElem(elam) w roku ubieSiYm doch6d w wysoko(€i: Nie dotvczy

2. Posiadam udrialy w innych sp6lkach handlowych - nale:y podaa liczbQ i emitenta udzial6w: Nie dotyczY

Z teSotytulu osiqgnelem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wy5oko6cil Nie dotyc2v

1. Posiadam akcje w spolkach handlowYch z udzialem gmrnnych os6b prawnych lub poedsiQbior.6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podai liczbe i emitenta akcji:

Nle dotyczy
akcje te stanowiE pakiet wiEksry nii 10% akcjiw spolce: Nie dotYczy

Z tego Mutu osiQgnQlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wYsoko<ci: Nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podaa liczbe i emltenta akcii: Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnalem(qlam) w roku ubaeglym doch6d w wYsoko6ci: Nie dotyczy
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Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylaczeniem mienia przynaleinego do lego malqtku odrebneSo)

od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnei, iednostek samorzqdu terytorialneSo, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnei lub zwiEzku m?tropolitalneSo nastQpuiqce mienie, kt6re podle8alo

rbyciu w drodre pnetarBU - naleiy podaa opis mienia idatq nabycia, od koSo: Nie dotyczy

1. Prowadze dzialalnoit gospodarcza (naleiy podaaformq prawnQ r przedmiot dzialalnoici).
Nie dotyc2y

- osobiScie Nle dotyczy

-wsp6lnie z innymi osobami Nie dotycry
Z te8o tltulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pnych6d idoch6d w wysokoici: Nie dotyc2y

2. Za.zqdzam draalalnoScia SospodarcrQ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podaC forme prawnQ iprzedmiot dzialalnoici): Nie dotycry

- osobi6cie Nie dotycuy

-wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyc2y

Z tego tytulu osiQ8nElem(qtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoaci: Nie dotyczy

vll.
w spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Nie dotyczy

-jestem €zlonkiem zar2qdu (od kiedy): Nie dotyczy
jestem czlonki€m rady nadzorczei (od kiedy)i Nie dotYczy
jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

z tego tytulu osiQgnalem(Qiam) w roku ubieBtym doch6d w wrysokoici: Nie dotyczy

vnt.
lnne dochody osiqBane z tytulu 2atrudnienaa lub innei d.ialalno6c zarobkowej lub zajq6, z podaniem

kwor uzyskiwanych z ka:de8o tltulu: w okresie 1.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

naleZnosci ze stosunku pracy 50 541,96 !l
dzialalnoaa wykonywana osobiJcie, o kt6rei mowa w art.13 ustawy, w tym umowy o dzielo i zlecenia

(wg wplaty na rachunek bankowy)- 7156,08 zl
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

naleiy podaa marke, model i rok produkcjl): Samoch6d Hyundai Tucson - 2018 r., maliedska wsp6lnosa

x.
Zobowiqzania pienierne o wartolci powyiej 10 000 zlotych, w tym uaciQ8niete kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich rostaly udzaelone (wobec kogo, w zwiEzku r jakim rdarzeniem, w jakiej wysokojci): kredyt

mieszkaniowy wlasny kQt hipoteczny w PKo Bank Pohki, wsp6lnie z meiem na budowe domu w wysokosci

52 690 cHF, pozosralo do sdaty 11 211 cHF.
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czEsa s

lnformacja niejawna

(A . 24 j usl 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym)

Powy2sze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 E 1 Kodeksu karnego 2a podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara po2bawlenla wolnoici
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