
woita, zastqpcy w6rta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajqcej i czlonka organu zazqdzajqcego gminnq osobq prawnE

oraz osoby wyda.lqcei decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

?a"a-ut .a^a &"@.d.dS

Uwaga: \\
1. Osoba skladaiQca oSwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z plawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujE w konkretnym przypadku zaslosowania, naleiy wpisai
..nie dotvczv",

3. Osoba skladajeca o6wiadczenie obowiEzana je3t okre6li6 p.zynaloin066 poszczeg6tnych sktadnik6w
majatkowych, dochod6w i zobowiqzai do majqtku odrebnego i maiAtku objetego matieiskq
wsp6lno6ciq maiqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majetku w kralu i 2a granicq.

5. O5wiadczenie maiqlkowe obejmuje r6rynie2 wiotzytelno5ci pienierne.

6. W czQici A oswiadczenia zawa.te sq informacje jawne, w czq6ci B zas inlormacje nieiawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenio oraz miejsca poloienia nie.uchomo6ci.

czqSc r
Ja nizej podpisany(a) Graiyna lwona Jaszcz

urodzony(a) 20.m.r969 r

(inifie i hazwisko oraz nazwsko rodawe)

w Lublinie

-s:!19.r?..89q-s!i.ry9w?.ryI.? i.T,.9I, !!919I--uI J3dy,s, w Pqtg!9li9r._q.y,t9flof gzkoly

(hieJs@ zatrudn@ntq stanowsko lub tunhcta)

po zapoznaniu siq z peepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranczeniu prowadzenia dzia+alnosc
gospodarczej przez osoby peln qce funkcje publiczne ( Oz U.22011 r. poz. 1393 ) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samoeqdzE gminnym ( 0z U22017 t po2.1875 ), zgodnie z art 24h tej ustawy oswiadczam,2e
posaadam wchodzace w sklad malzeiskiej wsp6lnosci majqlkowej lub stanowqce mdj rrajEtek odrebny:

t.

Zasoby pieniezne

- Srodki prenrQzne zgromadzone w walucie polskiej: Nie dotyey

- Srodki p enrezne zgromadzone w walucie obcej Nie dolycry

papierv wa(oscrowe Nie

na kwote: Nie dotyczy

oSwtAoczENrE MAJATKowE

I



1 Dom o powierzchnr: ll5 m,, o warto6ci 170 000 zl

Wsp6lwlasnoai lqpzna mal2srska

tytul prawny: u/s&lnosc majqhwa

2 M eszkanie o powErzchni 49,5 m?, o wartosd: 250 000 zl tytul prawny: Wlgil!!q r.?1S191.919!11......

.

3 GospodarsMo rolne nie dolyczy

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powieechnrar niedotyczy

o warto6q: Niedotyczy

rodral zabuoowy Ni" doly!ry_... . . . . .. .

tytul prawny

Z tego tytulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubeglym przych6d i doch6d w wysokosci Nio dotycry

4 lnne nieruchomosci:

powierzchnia Niedotyczy

o wartoSci Niedotyczy

tytul prawny: Nie dotyczy

Posiadam ldzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda' lrczbe iemtenta udzial'w Nie dotyc4

udz aly le stanowrq pakiel wiekszy niz 10% udzial6w w spdlce: Niedotyczy

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - r,a/eiy poda' liczbQ i emitenta akcl: Nie dogcry

akcle te stanowia pakiet wiekszy niz 100/o akcliw sp6lce: Niedotczy

Z tego lytr u os qgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w nie d

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek. z wylaczeniem mienia przynate2nego do lego malqtku odrebnego )
od Skarbu Paistwa, rnnej panstwowej osoby prawnej.lednostek samozadu terytoriatnego. ch zwiEzk6w.
komunalnel osoby prawnel lub zwiqzku metropohtarnego nastepujqce menie kl6re podleqalo zbyciu
w drodze przetargu - rale2y poda' opis mienia i datQ nabycia. od kogo

.t l

It.

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w Nie dowczv



1. Prowadze dzralalnose gospadatczez (nalezy poda, forme prawnq t pftedmiot
dzialalno'ci): .l'ri9 .{9lt_"ly

- osobiscre ilie dotycry

- wspdlnre z nnymi osobam Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnE+emlelam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoscr: Nis dotyczy

2 Zazqdzam dzalalnasciq gospodarczE iub jeslem przedstawicte em. pelnomocnikrem taktej
dziala)no€ci ( nalezy podat. forme prawng i przedmtot dzialalnosci )

osob Scie Nie dotyczy

- wspolnie z rnnymi osobami Nie dotyczy

Z tego lytulu osiEgnqlem(qlem) w roku ubiegtym doch6d w wysokoscr: ilie d

v[.
1 W spolkach handlowych (nazwa. siedzba sp6rk, Nie dotyef

- jestem czlonkrem zazqdu (od kiedy): Ni. dotyczy

-jestem czlonkrem rady nadzotczel (od kiedy) Niedolyc4

- jestem czlonkiem komisji tewizyfq (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytulu os qgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w Nio dotyczy

-_ jestem czlonkrem zaeAdr (od kedy): Nie dotyc4

._jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od ktedy): Nle dotyczy

- jestem czionk em komisll rcwia,nel (od k@dy): Nio dotyczy

Z tego tytulu osiEgnqiem(elam) w roku ubieglym dochdd w Nie dotyczy

;r

2 W spdldzElnrach Nie dotyczy



3 W fundacjach prowadzqcych dzralalnoa6 gospodarczq

-.- festem czlonkiem zazadu ( od kiedy ): nie

-jeslem czlonkiem rady nadzotczq (od kiady): ni6 dotyczy

- jestem czlonkiern komisji rcwizyjnq (od krcdy), .ll.ip._d..9_ty..-c!I

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubaeglym doch6d w wysokoscr

v t.

lnne dochody osregane z tytirlLr zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowei lub zaleC, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdeqo tytulu: Wynagrodzenie ze ato3unku pracy 51.(X1,3@

tx.

Skladnik mienia ruchomego o wartosci powyzej 1O 0O0 zblych (\y przypadku pajazct'w mechanicznych .ale2y
podae marke, nactet i rak produkcti) .-qP..9!.A3ji.tl..l, I CDTI rok produkcja2005

x.
ZobowiEzania pien Qzne o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w tyrh zac EgniQte kredyly i po2yczkioraz waaunki
na iakich zostaly udzielone (wobec koao, w zwiazku z iakim zdarzoniefi. w jaktej Wsoko'ci)

..... . .. ..l,(pay1 q0otg9zny, 
.y.1 

Pl19.Pf_r...1-a.'|9:-b9l.9wQ dom! wrvysokosci 58 000 zl

I



czEsc B

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r o samorz4dzie gmiru.rym
(tj. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

Powyzsze oswiadczen e skladam Swiadomy(a), i2 na podsiawre art 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zaialenle prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci

htltu,Q Tato
| ,/ w+nat

1
'/

q

' Niewlasciwe skresaC

'z Nie dolyczy dziaialnoscj wytworczej w roh clwie w zakresie produkcli roslinnel zwEzqcej w formie i zakresie gospodarslwa

rodzinnego
3 Nie dotyczy €d nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

parczett ,J6.[



Ailau,no JvAn,0 Ya1 t"'- "-0'

ZalqcznikNr 2

do zafl4dzenia Nr 653/17

Burmistrza Parczewa

z dnia 29 wrzesnia 201? r

...... wodzory 1a1 .d A, A 9., /-?h.?.,

Xr(x Y

r:Kt

I\FO R }1 A (].I A

o sposobie i ternrinie zaprzcslania pr'owarlzcria dzialalnosci gospodarczej

Po zapoznaniu si9 z Nt.24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 majca 1990 r. o samorzqd-e gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,2 p62n. zm.) informujg, 2c prowadzg / nie prowadzg* dzialalno(ci

gospodarczrj .

* *.lcclloczcinic inlbrmujg, 2e pou1,zsz4 dzialalno!i zapla:stang prowadzi6 rv ler rrrinic

w naslQpujacy spos6b...

Ja ni2ci podpisany(a)

&ulch^t:t zamieszkaly(a)

(micjscowoil i dala.l

Obiainienia:
* Niepotrzebne ske5lii.
* * WFelnii w przypadku prowadzenia dzialahosci gospodarczej

.....fu ,.aat. -es. a.!, .@..9..

llnformacja dotyczyr zasttpcy bunnistrzz. skarbnika gminy, seketarza gminy. kierownika,w jednostek
organizac$nych gminy, osoby zazqdzrjqcej i czlonkow organ6w zarzndzajEcych Sminnvmi osobami pm\\T)ymi

oraz innych os6b wydajqcych decyzje administracyjne \ imieniu burmisrza

u

#*q/* kq.q. ..........u U @odpig


