
OSWIAOCZENIE MAJATKOWE

Parczew 20.05.2020t

Uwaga; c
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana lest do zgodnego z prawdq, Etarannego i zupelnego

wypolnionia kaidej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki ni6 znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6
..nie dotvczv".

3. Osoba sk adajqca oswiadczenie obowi+ana jest okre5li6 przynale2nos6 poszczeg6tnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majqtku odrebnego i majqtku objetego mat2e6skq
wsp6lnoSciq majetkowq.

,1. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majAtk! w kraju tza granicq.

5. Oiwiadczonie majqtkowe oboimuje r6wnie, wierzytolno6ci pienig2ne.

6. W cze6ci A oSwiadczenia zawade sq lnlormacie jawne, w cze6ci B za6 intormacje niejawne
dotyczqce adrcsu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie 0ra2 mielsca poloienia nieruchomosci.

czEsc A

Ja. nizej podp sany(a) Graiyna lwona Jaszcz
\mbna i hazwisko daz nazwjska rcdawa)

w Lublinie!rodzony(a) 20.09,,l969 I
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Sty. Kr6lowej Jadwigiw Parczewie. Dyrektor

(rclw .atudnienja, stanowska tub tunkcja)

po zapoznanr! sie z przepisami ustawy z dnia 21 srerpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzralalnoscr
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne ( Dz. U. zza17 r poz 1393 ) oraz ustawy z dnia g marca
1990 r o samozEdzie gmrnnyrn ( Dz U z 2017 t. po2.1875 ) zgodnie z an.24h tej ustawy oswiadczarn, ze
posiadam wchodzqce w sklad makenskie.j wsp6tnosci majqtkowej tub stanowiace moj malqtek odrQbny:

t.

Zasoby pienie2ne

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: Nio dotyczy

Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcel: Ni6 dotycry

v

- papiery wartosciowe: Nie

na kwote Nie dotyczy

t/L

w6jta, zastepcy w6jta, sekretar2a gminy, skarbnika gminy, kierownika jedno6tki organizacylnej gminy,
osoby zarzQdzajqcej I czlonka organu zarzqdzajacego gminnq osobq prawnQ

oraz osoby wydajacei decyzie administracyine w imieniu w6jtaj

I



,

Wspol' ,lasnosd lEczna malzeiska

1 Dom o powiezchn : .,1.11................ .... m'? owartosci _170 
000.21 .. tytul prawny

2 [rieszkan e o powiezchni: 49,5 m,, o warto6ci 250olx), tytul prawny

3. Gospodarstwo rolne nie dotyczy

roozal gospodarstwa .nio dotyczy

o wartosci: Nie dofYczy

rodzaj zabudowy: ltfie doty-czy

tytlrl prawnyl

pow ierzchnia: Nie dotyczy

tytul prawny: Nie dotyczy

Wasnosa - maj4ek osobny

, powierzchnia: lil.g9-E9..........

Nie dotycryZ tego tyldu osiqgnelem(qlam) w roku ubiegtym pa ych6d i doch6d w wysokosci

4. lnne nieruchomoScir

It

Posiadam udzialy w spolkach hand owych - ralezy poda. lrczbe iemilenta udzialaw. Nie dotyc4

udzialy te stanowiQ pakiet wiQkszy ni2 10% udzial6w w spolce: Ni6 dotyczy

Z tego tltulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w Nie dotycly

Posiadam akcje w spolkach handlowych - rale2y poda6 liczbe iemitenta akci,: Nio dotyczy

akcle te stanowra pakiet wqkszy ni210% akclrw sp6lce Nie dotyczy

Z tego lytulu os qgnqlem(elam) w roku ubieglyrn doch6d w nie d

: ,l

o wartoscr. Nie dotyizy_

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego )

od Skarbu Pahstwa, innej pafistwowej osoby prawnej jednostek samozqdu terylorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitarnego nastepujqce mienie. kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przelargu - nalezy poda6 opis mienia idate nabycia, od kogo:

nio dotyczy



vt.
'1. Prowadeq dzElalno6t g$pcfarczq'? (thie2y padaC larmQ pfiwnq t przedmbt

dzialalnoscl

- osobrScie Nie dotyczy

- 'vspolrre z rn1rm, osobarr Nie doryczy

Z tego tylulu osrqgnqlem(Qlam) w roxu ubreglym pe ych6d I doch6d w wysokosca: Nie_doty_.czy.. . ..

2 Zazadzam dzialalnosciq gospodarczq lub lestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej
dzialalnoaci ( nalozy podac formQ prawnq i przedniot dzialalno.ci )

- osobisc e Nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami Nie dotlczy

Z tego q ulu osqgnalem(qlam) w roku ubreglym doch6o 
'v 

wysokoaci .l!iS qojy-c-zy._...

v[.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lkr: Nie_d-otyczy

.lestem czlonkiem zatzAdu (od ktedy) Nie dotyc2y

- jestem czlonkrem rady nadzorczq (ad kiedy): Nie dotJc l

- jestem czlonk,em komiit tdvizy)net (od ketly) !ll-"_qotygy

Z tego tytulu osrqgnqlem(Qtam) w roku ubieglvm doch60 w Nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach .1i9.!9Jy!1_ . . .... .

-jestem czlonkrem zarzEdu (od k/eCyl .N€.dotycay

._Jestem czlonkiem rady nadzorczqt (od kedy) Nie dotyczy

Z tego lytul! os qgnqlem(elem) w roKu ubeg!m dochoc \'! Nie dotycz-y

llle {g!v._+v .

- jestem czlonkEm komisjr rewlzyinet (bd kiedyl Nl9-!9v9iy.. ......

{



3 W fundacjach prowadzEcych dzialalnoia gosoodarcza

..... lestem czlonkiem zatzqdv ( at1 ktedy ) nie dotyczy

_ jestem czlonkiem rady nadzotczq (od k@dy) nie dotyczy

* jeslem czlonkiem komtqi rcwizyneJ @d kiedy) .li-e_.991y.9-zy....

Z tego tytulu osrqgnqtem(elam) w roku ubiegty.n dochod w wysokosci

vl[.
lnne dochody osiqgane z tytulu zalrudnrenia lub rnnej dzialalnoscjzarobkowej lub zalec. z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego tyturu: . l/vy-nag rod-zojlie a: -s]9!! l!q. .pjlCy..ts:9q! r91_r!. .. .

tx.

Skladniki mienla ruchomego o wadoscr powyzel 10 040 z:olych (\,v przypadku Dapzddw ntechanicznych nalezy

podac marke. modet i rok prodakci,t gpgLAilli_.l1 !r9.99l!..1_ql pfggylf_ii i lt:

x.
Zobowiqzania pieniezne o wartoscr pollyzej 10 000 zlolych w tym zaciqgniete kredyty r pozyczki oraz warunki

na iakich zostialy udzielone (wobec kooc. w zwiazku z taktn zdaeeniem w iakrci wysoko'ci):
Kredyt hipoteczny, w PKO BP, na rozbudowe donru w,/)rysokoSci 54.277 zl

.+ Cb



czEs6 B

Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U z 2017 r. Poz. 187 5))

Powyzsze o6wiadczenie sk+adam Swiadomy(a), 2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeks! karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenre prawdy grozi kara pozbawienia wolno6cr.

Parczew 20.05.2020t

' Nieurasciwe skreslia

'? 
N ie dotyczy dzialalnosci wytw6rczel w rolnictwie w zakres e prod! kcji roslinnej i zwierz9cej, w formie i zakresie gospodarctwe
rodzinnego.

3 Nie dolyczy rad nadzorczych sp6ldzielna m€szkanrowych

5


