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Uwaga:
1. Osoba s jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2, leheli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynaleino5d poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i maiEtku objqtego maliefskq wsp6lno5ciq
majqtkowq.

4. Oiwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. O5wiadczenie majqtkowe obeimuje r6wniei wierzytelnogci pieniqine.
6. W czq5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqici B zai informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czEse A

Ja, niiej podpisany(a), KRZYSZTOF MARIUSZ PASNIK,
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

u rodzony(al 02.02.197 9 w Pa rczewie
Urzqd Miasta Lubart6w - BURMISTRZ

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

o6wiadczam, 2e posiadam wchodzAce w sklad mat2eriskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiace m6i
maiatek odrebnv:

t.

Zasoby pienie2ne:

- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskiej: 2759,77 PLN

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartofciowe: 4500 akcji Hawe S.A. na kwotq: 1350,00 PLN - wsp. m. mal2efska

il.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy- m2, o wartoSci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni:57,01 m',wrazz pomieszczeniem przynaleinym o powierzchni 3,54 m2o

oraz dzialkq pod budynkiem, o wartoSci: 258312,00 PLN, oraz miejscem postojowym o wartoSci:

20000,00 PLN, tytul prawny: wsp6twtasno6i majqtkowa mal2efiska.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o warto6ci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlem(e+em) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4. lnne nieruchomo5ci: 1)dzialka budowlana,2)dzialka budowlana,3)dziatka rolna-tqka,4)dziatka rolna
4ll9400 m2

PLN 4)50000,00 PLN

4)wsp6twla snoic%

powierzchnia: 1)829 m2

o warto5ci : t)158000,00 PLN

2)909 m2

21L32999,00 PLN

3)6300 m2

3)10000,00

tytulprawny: 1)wsp.m.mal2edska % 2lwsp.m. mat2eriska % 3)wlasno6i
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m.
Posiadam udziaiy w sp6lkach handlowych - naleiy poda6 liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni| tO% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytutu osiqgnqlem(e+am) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta akcji: 4500 Hawe S.A.

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 L0% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytutu osiqgnqlem(g+am) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majEtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiazk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzq dziatalnoS6 gospodarczq2 (naleiy podai formq prawna i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

- osobi6cie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(e+am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

2.Zarzqdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno6ci
(nale2y podad formq prawnE i przedmiot dziatalno6ci): nie dotyczy

- osobi6cie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
Ztego tytulu osiqgnqtem(e+em) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vt!.
1. W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(e+am) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach:
Sp6tdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czionkiem rady nadzolczej3 (od kiedy): 06.20L7r.

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ttego tytutu osiqgnqlem(e+em)w roku ubiegtym (2018) doch6d w wysokoSci: 7488,45 PLN

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalno56 gospodarczq: nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytuiu osiqgnqtem(e+am) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

v[t.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno6ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu:
1. Zatrudnienia -.L25205,05 zl brutto
2. Um6w cywilnoprawnych - 7488,75 zl brutto
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lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podai markq, model i rok produkcji): Mazda 6 kombi, 2016, wtasno6i.

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt hipoteczny - Bank PKO S.A - udzielony w kwocie 243372,00 PLN, do sptaty 198179,89 PLN, zakup

mieszkania, w ramach mal2efskiej wsp6lno5ci majqtkowej

Kredyt hipoteczny - Bank PKO BP S.A - udzielony w kwocie 196580,00 PLN, do sptaty 149984,15 PLN,

zakup mieszkania, w ramach mal2edskiej wsp6lnoSci majqtkowej

Kredyt got6wkowy - Deutsche Bank Polska S.A. - udzielony w kwocie 106513,92 PLN, do splaty

52809,30 PLN, zakup mieszkania, w ramach matiefskiej wsp6lno5ci majqtkowej

Kredyt got6wkowy - Bank PKO S.A - udzielony w kwocie 40000,00 PLN, do sptaty 27692,90 PLN -

porqczyciel



czESC e

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej o6wiadczenie:

Miejsce poloienia nieruchomo$ciwymienionych w punkcie ll czq(ciA (adres):

powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

Lu ba rt6w, d n i a 29 ,04,2020r ,

(miejscowo6i, data)

NiewtaSciwe skre6li6.

Nie dotyczy dziatalno6ci wytw6rczei w rolnictwie w zakresie

i zakresie gospoda rstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych'

produkcji ro5linnej i zwierzQCej, w formie


