
oSITADCZENIE MAJATKoWr]

w6jta, zaslepcy w6jta, sekretarzr gminy, skarbnika gmitry' kierownika iedtrostki orgatrizacyjnei gminy,
osoby zanqdzaj4cei i czlonka orgsnu zarzqdzsjqcego gmintrq osobq prawn4

oraz osob] wydajqcej decyzje adminisl racljnc w imieniu w6ital

Prrczew. dni, 25.03.2019r.

(miejscowoSi)

u'(
l. Osoba sklrdajqca oririadczenie otowi4znsjesl dozgodnegoz pmwd{, slrrunnego izupelnego *Tpelnienia k-sZdej z

rubryk

2. Jereli poszcug6hre rubryki nie zrajdujQ s konkrctnJm przypadku zrslosow!ri!, nale4 npisaa ,4!l!g!!SZ!1
3. Osobr skladajqc, oSwiadczenie obo* iqil]N na jest okrdli6 prrynaldnosa poszczeg6hych sliladnik6w maj{lkow}ch,
dochod6w i zobowiqzan do majqtku odrtbtrego i maj4tku objftego maEenskt wsp6lDosci{ mrj{tkowq.

4. Oswiadczenie maj{tkowe dolyczy mnjQtku w krBju i z, granice.

5. O{wiadczrnie majqtkowe obejoluje 16rrnie2 wierzytelnoici pienigZne.

6. W czfsci A oswiadczcnia z{wart€ r{ intormacj€ jawne, w gz$ci B 2lS informrcje niejawne dol}czqce dresu
z!micszksoia skladajqc€go o(wiadczenie oraz miejsc, poloz.€ni, nieruchonosci.

CZISC A

Ja, nizej podpisany(a)

uodzu,y(r) 2 1.09. 1965r

I,

tl

Jaroslaw Partor,

(imioM i@$is\o oru @eisko,odowd uodzon)'ia)

w Parczewie

Dyreldor Szkoly Podstawowej Nr I w Parczewie

tmi.js..,arudihtri,, nrnof nro lUb runkcir)

po zaporneniu lit z przepisami usra!y z dnia 2l sie.pnia leeT r. o oSraniczeniu prowadzenia dzialalnojci sospodarczej przez osob)
pelniqce funkcje publiczne (Dz.U. z20t7t pazl393) onz unawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzic Cminnym (Dt-L- 22011 t paz-

1875), zgodnie z an. 24h tej ustalD oawiadczam,2e posiadam wchodzEce w sklad malzeiskiej wsp6lno3ci maj4tko*ej lub
sranowiqoe m6j majEtck odrgbny:

l. Zasoby pieniilne: SrodkipieniQ2nc z8romadzone $ walucie polskiej 1423 14,49 nai2enska wsp6lnoda majqtkowa -

2. Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: 350,00 Euro: mah!'iska wspolnosa majqtkowa - wsp(ih,iiEsnoSa

3. Dom o powicrzchni uz)tkowej:180 mr. o wafloici:300 ty(. zl q4ul prawny: malzenska wsp6lnosd majq*owa -

2. Mieszkanie spdldzielczc ulasnosciowe o powierzchni:17.80 mr. o wanoSci:280 tys zl, tltul pra*ny: malzenska wspdlno(a

majqtkowa - wspolwlasno(a

3. Gospodars!$o rolne:

rodzaj gospodarstwa: oie dotyczy. polvicrzchnia: nie dotyczy

o wartoaci: nie dotyczy

rod2nj zlbudow]. : nie dolyczy

tytul prawny: nie dotyczy

z leso tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym przych6d i dochdd w wysokosci: nie dotyczy

U$aga:

1



.1. Inne nie rchomo(ci:

tylul PrawnY

Dzialka zabudo\!ana
303 m:

matenska wsp6lnosa majqtkowa '
30 !)S zl

I]
Dzialka zabudo*'ana

510 ml 30ly( zl
l/6 \rspdhvlasno{a w czlsciach u}aml(o*ych

C
Dom Uz,,rkowa

l07.5ml

1/6 wspolwlasnosa w czgsciach ulamkotrlch

I) .l:nr:
l/6 wsp6letasnosa w czf(ciach ulamkowtch

l5 rys zi
qrek odrs

I
900 m: I0 ty6 zl

l/6 tysp6lwlasno$a w cz9sciach ulamkowych

odrebn)

Iu.
Posiadam udziab w sNlkach handlow]-ch 'nale4 podaa liczbe i emilenta udzial6w: trie dotyczy

udzialr_ re stano\viq pakiel wiglisz) ni2 100/o udzial6$ w sp6lce: nie dotyczy

Z tego lylulu osiagn4]em(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoeci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje * sp6lkach handlowych - nalezv podad liczbl iemitenta akcjii nie dotyczv

akcje le slanoNiE pakiet lvilksz) niz l0o/o alcji s spdlce: oie dotyczJ

Z tcgo lytulu osiegnelem(9lam) w rok0 ubiegtym doch6d w wvsokosci ni€ dolvczy

Nab\lem(am)inab\lm6imal2onek'l$yi4czeniemmieniaplz}nalea|egodoJetsomajqlkuodrebnego)odskarbulanslqa.lnnej
;;;;;;; ;fi;'r,;;;.i. ieano.t.r 

'simo'aau te'vtoiiolnego. icfi zs iazt<oq kornunalnei osobv pra$nej I'rb.7t{iaz}u

fiiil;6i;1";;;;^ie ;,r,"e ri.ienie. kore pootegaro zbyciu w diodze przerargu - natery poddc opis mienia i darf nabycia. od

kogo: nie dotycz]

vl,

L Prowadz9 dzialalnosC gospodarcza? (nalezy podaa formi prat'rnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobi$ie. nie dotYczy

- wsp6hie z innymiosobami . ni€ dotyczy
z tego t)4utu osirunqlem(elarn) w roku ubieglym przvch6d i docl6d w wvsokosci: nie dotvczv

2

:00 wS zl

Dzialkaniezabudowana 
I

2.zzqdzndzil1lalnoiciqgospodarczqIubjestemplzedstawicielem,petnontocnikiemtakiejdziatalno(ci(nalczypoda.formr
prawnq iprzedmior dzialalnosci): nie dotlczl

- osobis.ie: nie dotyczY

- wspdlnie z innymiosobami : nie dotyczy

Z teBo rytulu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym przvchod i dochdd t wvsoko6ci: ri€ dotyczv

!IL

l. w sp6lkach handlowych (nazwa, siedzlba sp6tki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od ki€d)): nie dotyczy

- je$em czlonkiem rady nadzorczej {od kiedv): nie dotvcz}

- jestem cz.lonkiem komisji rewizyjnej (od kicdv): nie dotvc'zv

Z lego tylulu os;agn4lem(Qlam) w roku ubiegry'm dochdd w lvysokoici: nie dolycz!



2- w sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

jesrem czlonkiem rady nad2orczejr {od kiedy): nie dot}(2}.

jeslem czlonkiem komisji r€wizyjnej (od kiedy): nic dotyczy

Z lego lylulu osi4gnElem(Qiam) w roku ubieglynr doch6d w wysokoici: ric dotyczy

i. W f'undacjach prowadz4cych dzialalnoSC gospodarcT4r nie dotyczy

- jestem cztonkiem 2arzqdu (od kiedy): rie do.yczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej iod kied)): nic dotyczy

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

Z tego lytulu osiqgnetem(dam) w roku ubiegrlln doch6d w wysokosci: nie dotyczy

vIIl.

L Inne dochod)' osiagane z tytulu zalrudnienia lub innej dzialalnod€i zarobkowej lub zaj9a, z podaniem kwor

uzyskiwanych z kazdego ty:tulu: umowa o prace - dochdd 82?23.19 zl, dieta Przewodnicz4cego Zarz4du

Osiedla Nr 2 w Parczewie l200zl, przychody ze sprzedazy samochodu Volkswagen Passat Combi rok prod.

2006 I 1.500.0021- nalzenska wsp6lnosi maj4lko$a - wspri+$aasnosa, odkupienie papie.ow wanoscio*]ch NFI

przez PKO BP 2150.9521.- mal2rhska wspolnoSd majAtkowa' wsp6lwiasnoa(

tx.

Skla.lniki mienia ruchomego o wartosci powyzej I0 000 zlotych (rv przypadku pojaz-d6w mechanicznych nalezy

podaa marke, model i rok produkcji): sa!flochdd osohowy Ford Esap€ 2016r - mal2eiska wspdlnola majqtkowa -

wsp6fwlasnoSt

x.
Zobowiqzania pienifzne o waflosci powyzej I0 000 zlotych w tym zaciqgnigle kredyty i po2yczki oraz warunki, na

jakich zoslafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kedyt hiporccmy w PKo

SA na zakup mieszkania wc wrochwiu sran n! I L I 2.20 I 8r. 9l .7 I 9.202i.

CZ4SC B

Informacja niejawna

(Art 24i. ust. 1 usta\ay z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz.1875))

Powyzs^ oawiadcz.nie skladam swiadonry(a). i2 na podsraNie an.2il $ I Kodeksu karnego za podanie niepra$dy lub

zarajenie pra$d) grozr kard pozhdqienid solnosci

3 ck
roz%J )i. o7. 2A./ F

(-)
A-


