
ZALACZNIK Nr 2
OSWIADCZENIE MAJATKOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA 2020 R7

wojta, za6tQpcy wojta, sekretarza gminy, 6karbnika gminy, kierownika jednostki orqanizacyinej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminna. osobq prawnq oraz 06oby wydajqcej
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...Zlojec...., dnia 30.03.2021 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow maja.tkowych,

dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i maja_tku objetego malzehskq wspolnoscia maja.tkowa..
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania skladajacogo oswiadczenie oraz miejsca potozonia nieruchomosci.

CZE.SC A
Ja, nizej podpisany(a), Grazyna Ewa Ciastoch z d. Filipek

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.07.1955 r w Zamosciu
zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zlojcu
na stanowisku - dyrektor szkoty

(miejsce zalrudnienia, slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci gospodarczej przez
osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza,dzie gminnym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad matzeiiskiej wspolnosci majatkowej
lub stanowiace moj maja.tek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w PLN - ROR. 0,00 zt. kredyt w ROR 20 000,00 z\ uruchomiony

- 8 165,26. zt, rachunek oszcz^dnosciowy i kapitai na emerytur^...78 150,22..zl
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ....1 301,11...euro HRK 2,73
- papiery wartosciowe: nie dotyczy
II.

1. Dom o powierzchni: 114..m2 m2, o wartosci: ....ok. 230 000 z\.. tytul prawny: wspolwlasnosc
malzehska

2. Mieszkanie o powierzchni:.. nie dotyczy ... m2, o wartosci: ..nie dotyczy.... tytut prawny: ....nie dotyczy...
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: ....nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osia.gneJam w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 0,11 ha dziatka rekreacyjno-wypoczynkowa (zabudowana domkiem letnim-
rekreacyjnym) o wartosci: ok.40 000 z\ tytut prawny: wspotwlasnosc malzehska...

III.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziaJow:
nie dotyczy

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spofce: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy
IV.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
2 411 akcji PGE SA



akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:
nie dotyczy

Z tego tytulu osia.gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

Nabylem(am) (nabyt moj mateonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepuja.ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):
nie dotyczy

-osobiscie nie dotyczy
-wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osia.gnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ...nie dotyczy.

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem .takiej dzialalnosci

(nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie nie dotyczy
-wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osia.gnefam w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

VII.

1. Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

2. W spoldzielniach:
nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy.
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadza.cych dzialalnosc gospodarcza.:
nie dotyczy

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

Z tego tytulu osia.gnelam w roku ubieglym dochod w wysokosci:
nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

wynagrodzenie ze stosunku pracy: brutto 93 058,46 zl
....wynagrodzenie z tytulu umowy -zlecenia : 1 045,00 zl

z w/w wynagrodzeh potra.cenia :
ubezpieczenie spoleczne: 12 130,56 zl. ubezp. zdrowotne -6 133,33
zaliczka na podatek dochodowy : 6 649,43 zl



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke, model i rok produkcji):

samochod osobowy Peugeot 308 z 2008 r. o wartosci ...14 500 zl. ...wsporwlasnosc malzehska
samochod osobowy Honda CRV z 2009 r. o wartosci ....29 500 zl... wspolwlasnosc malzehska

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ...
... PKO BP SA - kredyt odnawialny w rachunku biezacym w wysokosci 20 000 zl. , na warunkach
komercyjnych
....Alior Bank - kredyt na realizacje instalacji PV ( OZE ) - 10 000,00 zl ..na warunkach kredytu OZE



CZI=SC B

Adres zamieszkania osobv skladaiacej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):
1

2

3

4

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.Zlojec 30 marzec 2021 r &c2f.
(miejscowosd, data) / (podpis)

Niewlasciwe skreslic.

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formiei zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


