
oSwhDCzENIE MAJATKoWE

rv6jta, zasiQpcy wojta, sekiere rza gmin]. sLsrbnika gmin],. kicrownika jednostki organizacyjnej gminy,
oroby z{rzqdzajqcej i czlonka organu z}ugdral4cogo {ai-trnq osob4 nrawns

oraz osobr *Tdaj{cej d ec}zj e ad mi nistracyj ne w imieniu wrijirir

Porczew, dnia 16,04.2020r.

/" 
(miejscowoSa)

uwaga: [6
l. Osoba.sklad{jqca o(wiadczenie oborvi4zonu i.st Ju zsodnego z prasde. starannego izup€lnego Dypetnienia kazdej z

2. Jezeli poszczcgdln€ rubryk nie znajdujq w korkretnlm prrtpadku zastosowania, nsteZy wpisr( "!i!lb!!g41
J. Osob, sktrdajqca o$.iidczenie obowiq"rnajesr okrcgid lrryrlat€rno(a poszxzig6tn).ch sldrdnik6w majqlko*vch,
dochod6* izobof,.iean do majetku odrebnego i 

'D,jqtku 
ohjrrego mal2.nsk4 wsp6tnoaci{ Inajetkowt.

{. O(uiadczenie majqlkowe dotyczt ms.i4aku * kraru i zs grrnicq.

s. OSwiadcz€nie mrjqrko$ c obcjnuje 16wnid Eierz)1etnosci pienif ,n€.

6. W cz$ici A os$irdczeria z!$arte rq inlormscie .ir$ne, w cz*i B zas informrcje niejawnc dog.cz4ct adresu
zamieszkroia skladrj{cego oswiadczrnie ornz miejsca poloZente nieruchomojci

cz4sc A

Ja. nizej podpisan)(a) Jeroslaw Pastor,

iiri. - ' ' 
r"rsu u ur,$,, r.d,,qc, Jrod/.n\ I a,

*i.lz.r' r) 21.09.196ir w Parczeuie

D),rckror Szkoiy Podstawowej Nr I w parczcwie

(nr.ir.. arudtra..a.i !o.oritto rob r!itdrl

Po zapoznaniu sil z pzepisami uslalvy z dn is 2 I sie.pnia I e97 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej Fzez osoby
pelnlqce funkcje publicae (Dz. U. z 20t7r pozll9l) oraz usiawJ- z dnia 8 marca t990 r. o samorz?dzie gminnym(Dz. U.;20t 7 r po;
18751. zgodnie z !n.24h rej ustaw) oswiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malzeiskiej wspdlnosci majatkowej tub
sranowi4ce Ill6j majEtek odrebnyl

I.
L Zasoby pieniQale: Srodki pieni?2ne zSronudzone w walucie polskiej:43.o 15,64 zl malzeliska wsp6lnos6 majq&owa -

wsp6hrlasnoSi

2 irodki pienitzne zgromadzone w walucie obc.:j: 400,00 tsuro: maDenska wsp6lnosa majqtkowa wsp6h,vlasno56

tI.
l. Dom o powierzchni uz.)4kowej:180 mr, o wanosci;300 ty6. Zt orut prawny: mal2eiska wsp6tnos6 majqrkowa_

wsp6lwlasno$

2. Mj€szkanie spdldzielcze wlasnosciowe o powierzchni:37,80 rnr, o wsrro(cii28O tys zl. iytul pmwny: mahenska wsp6loosd

majetkowa wspdhrrasnosa

L Gospodarslwo rolner

rodzaj gospodar$wa: nie dotyczy. Powierzchnia: rie dotyczy

o wartosci: Die dolyczy

rod?aj zabudowy: nie dotyczy

t}1ul prawny: nie dotyczy

Z tego Iytulu osiqgn4lem(elrn) w roku ubi€gtym przych6d idochdd w*ysokofci: nie dotyczy
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lylul prawny

DzLilkfl zalrndoxana
30 tyS zl

mal2!6ska wspolno(a majqlkowa

wspdhvlasnoSd

B
Dzialka zabudowana

510 mr
l/6 wsp6lwlasnoid w cz9sciach utamkowych

majetek odrtbny

C
Lhtkowl

l07,5mr
:00 ry-s zl

l/6 wsp6hvlasnosd w czlsciach ulamko$ych

majqrek odrebny

D Garaz l5 tys zl
l/6 wsp6twlasnoS6 w cz$ciach ulamkowych

majqtek odrfbny

900 nrl 10 Di zl
l/5 w.p6fulasnosd w czesciach ulamko\rych

maj4tek odrlbny

0.5ha 7rys zl
lA0 wsp6hrlasnoSa w czQ{ciach

ulamkowych maj4tek odrtbny.

Dzialia niezabudowana

Dzialka rolna

tlt.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -[alery podaa liczbl iemilenta udzial6w: nie dolyczy

udzial] te srano\ie pakiet wiflszy niz l0olo udzial6\r w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tyrulu osiq€n4lem(elam) w roku ubi€gtym doch6d w $ysokoscii ni. dotyczy

ft'.

Posiadam akcje w spdllach handlowych - nalezy podai liczbt iemitentaakcii:nie dotyczy

akcje re stanowiq paliet fiSksz) niz 10% akcji$ sp6lce: nie dotyczy

Z rego iyrutu osiqgn4lem(dam) w roku ubi€glym doch6d w wysokosci nie dolyczy

2. lnne nieruchomosc;

VT

l. Protradzf dzialalno{C gospodarczqr (nalezy podac forme pra$n4 i przcdmnn dzialalnotui): ni€ dotyczy

- osobiScie. ni€ dotyczy

- wsp6lnie z innymiosobami . nie dotyczy
Z rego t,,.ulu osi4gnalem(elam) w roku ubieglym przyc}6d idoch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. Zxtqd2.an dzialalnoiciq gospodarczq lubjeslem przedslawicielem, pehomocnikiem lakiej dzialahoJci (nalezy poda6 formE

prawnq iprzedmiot dziatalnosci): oic dotyczy

- osobiscie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymiosobami : nie dotyczy

Z rego tytulu os iqgn4len(€ laln ) w roku ubiegtym przychdd idoch6d w wysokodci: nie dotyczy

v .

W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): rie dolyczl

- jesrem czlonkiem zarzqdu (od kicdy): ri€ dotyczy

.j€slem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): nie dotycz}

- jestem czlonkiem komisji rewizyjne.j(od kiedy): nie dotyczy

2

l-

Nabylem(am) Inabyi m6j malzonek. z wylqczeniem mienia prrynalerneso do jego majqrku odrlbnego) od Skarbu Paistwa innei
paisl$owej osob) prawnej. jednoslek samorz4du lerylorialnego. ich zwiezkOw, komunalnej osoby Prawnej lub zwiqzku
merropolilalneSo nast$puj{ce mienie. krdre podlegalo zbyciu w drodze przeErgu - nal€zf podaa opis mienia i datl nabycia. od
kogo: nie dolyczy

l0 ly( zl



Z rego iylulu osiqgnElem(9lam) w roku 
'rbieglym 

doch6d w wysokojci: ni€ dolyczy

2. W sp6ldzielniach: nie doryczy

- jeuem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie doiyczy

- jcsl€m czlonkiem rady nadmrczejr {od kiedy): nie dotyczy
jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnelem(dam) w roku ubicglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem cronkiem zarz4du (od ki€dy): tric dotycz]

- jesrem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): Die dotyczy
jesrem czlonkiem komisji rewizfjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z rego tyrulu osiagnEtem($lam) w roku ubjeglym doch6d s.wysokosci: nic dotyczy
v I
l. IDnc douhodv osiegane z rvtutu zatrudnienia llrb innej dzialalnosci zarobkowej tub zaie6, z podaniem kwot

Lrzyskiwanych z kazdego tyrulu: umowa o praca - doch6d - 85669,82 zt, die.a p,ewodniczEcego zarzqdu osiedla Nr
2 w Parczewie 24021, prawa aurorskre przych6d ?000,0021.

tx.

s k lad n ik i rn icn ia ruchomego o warrosc i powyzej r 0 000 ztotlch (w przy padk u pojazd6w mechan icznych nale2y

p(xlaa markr, model i rok produkcji): samoch6d osotrcwy ro.d Escap€ 2016r - mat2efska wspotnos6 majqtkowa -

x.
ZobowiEzania pieni*ne o warrotuipowyzej t0 000 zlotych, w rym zaciqgni?te kedyty i pozyczki omz warunki, na

.irkich zosraly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku 
"jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokosci): krcdl hiporeczny w pKO

S  na zakup rricsz-kania we Wroclawiu star ra 31.t2.20t9..- 59.452.402t.

CZ4SC B

Informacja niejawna

(A( 24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

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

Powyaze oiwiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podsrawie an. 2ll { I Kodeksu kamego za podanie nieprawdy tub
Talajenre prasdr groz; l a porbdwienia wolno*r.

/6.f 1, )t'1a
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