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Parczew, dnia 24.04.2018r.

(miejscowoSi)

Uwaga:

l. Osoba skla
rubryk

qca oswiadczenie obo$ iqzana jest do

2. Jeirli poszczrg'lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisaC ,,nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6lit przynaleZno6d poszczeg6lnych skladnik6w maiqtkowych,

dochodow i zobowieza6 do majqtku odrQbnego i majqtku objgtego mal,ehsk4 wsp6lnosci4 majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotycz} majqtku w kraju iza granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje 16wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czQsci A oswiadczenia za$arte 14 informacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotycz?ce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo6ci.

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a) Jaroslaw Pastor,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)

urodzony(a) 21.09.1965r w Parczewie

Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr I w Parczewie

( mic.is.e ,, rrud nienir, st!.oBisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby

pelni4ce funkcje pubiiczne (Dz. U. z2\l7r pozl393) oruz ustarv) z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.22017 r poz,

lgZSi zgoanii ; an. 24h tej usrawy oiwiadczam. ze posiadam wchodzqce w sklad mal2erlskiej wspolno(ci maj4tkowej lub

stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
zasoby pienig2me: - srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 51632,46 wspdlwlasno6i malzeiska

- 
(rodki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej: 300,00 Euro wsp6lwlasnoii mal2etiska

- 
papiery wartoiciowe: NFI na kwotg: 300021. wsp6lwlasnosi malzeiska

II.
l. Dom o powierzchni u{tkowej:180 m2, o wartosci: 300 tys. zl t}tul pra\amy: malzenska wsp6lnota majqtkowa

2. Mieszkanie sp6ldzielcze wlasnosciowe o powierzchri:37,80 m2, o wartosci:250 tys zl, tytul prawny: malzefiska wsp6lnota

maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy. powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

t14ul prawny: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem(elam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysoko5ci: nie dotyczy

zgodnego z p/a\rdq, starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z

i ,i-.r ,,

{1r-
1



4. Inne nieruchomoSci:

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -nalezy podai ticzbq i emitenta udzialow: nie dotyczy

udzial) te stanowiE pakiehvigkszl niz l0o/o udzial6N $ sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

Iv.

Posiadam akcje w sp6lkach handtowych - nale21'podai liczbE iemitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowig pakiet wiEkszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy

z tego tytulu osiqgnElem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci nie dotyczy

kogo: nie dotyczy

VL

I. ProwadzE dzialalno(6 gospodarczq2 (nalezy podai formg prarvnq i przedmiot dzialalno(ci): nie dotyczy

- osobiScie. nie dotYczY

- wspdlnie z innymi osobami . nie dotyczy

Z tego tytulu osiign4lem(elam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci: rie dotyczy

2. Zarz4dzamdzialalnosci4 gospodarczq lubjestem przedstawicielem, Pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci (naleZy poda6 formg

prawnq iprzedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiicie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami : nie dotyczy

Z tego tltulu osiEgnqlem(elam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w rvysoko5ci: nie dotyczy

vn.

l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):nie dotyczy

- 
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dolyczy

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

- 
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z t€go tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

Nabvlem(am) {nabyl m6j malzonek. z wylqczeniem mienia przynaleznego dojego majEtku odr$bnego)od Skarbu Parlstwa' innej

il,1"J#;;',:#;ffi;;iF;ff';;1;;;il; i.,Gl;i;il;. i;r z*iizi6*.-[omunarnej osoby praunej rub zwiqzku

metropolitalnego nastqpujace ,,.",..'iio" p"Jftt'lo iuytiu * diodze przerargu - nalezy podai opis mienia i date nabycia' od

2

tytul prawnYo war[oSclpowierzchnianieruchomoSi

Malzenska wspolnota maj4tkowa30 tys zl303 mr
Dzialka zabudowana

I /6 wsp6lwlasno5d w czqsciach ulamkowych

maj4tek odrqbn
30 tys zl510 m2

Dzialka zabudowana
B

l/6 wsp6lwlasnoSi w czg6ciach ulamkourych

rnaJ 4tek odrgbny
200 ty$ zi

Uz),tkowa

l07,5mlC

l/6 wspolwlasnoS6 w czq5ciach ulamkowych

maj4tek odrEbny
15 ty6 zl^lInlD Garaz

l/6 wsp6lwlasnoSi w czgsciach ulamkowych

majqtek odrQbny
l0 B-s zl900 mlE

Dzialka niezabudowana

Dom

<,L



3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarczE: nie dotyczy

- 
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

vln
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: umowao pracq - dochod 77063,84 zl, dieta PrzewodniczEcego Zarz4du Osiedla Nr 2

w Parczewie 108021, uryplata polisy RN85077017170000134RNE w kwocie 14.592,0021

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podai markg, model i rok produkcji): samoch6d osobowy Volkswagen Passat 2006r

x.
Zobowi4zania pieniQzne o wartosci powyzej 1 0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): kredyt hipoteczny w PKO

SA na zakup mieszkania we Wroclawiu stan na 31.12.2017r. 98.525.3221.

CZ\SCB

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustaw)' z dnia I marca 1990 t o samorzqdzie gminnym)

,J <),"r-c >,i r--.i
(miejscowoSt, data)

)Q "Cq 2D-/e
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(podpis)
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2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- 
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- 
jestem czlonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy): nie dotyczy

- 
jestem cz.lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy

./


