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Uwaga: r ___^-.^_-_r^ ^+^ro
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego t

zupelnego wypelnienia kaZdej z nrbryk'

2. Jeteliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania' nale?y

wpisad "nie dotYczY".

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest okreili6 przynaleanosd poszczeg6lnych

skladnikow *uiatt o*ych, dochodO* irobowiqzah do maj4tku odrqbnego i majQtku

obj gtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4'

4. Oswiadczenie maj4ikowe dotyczy maj4tku w kraju i za gtarric1'

5. Oswiadczenie mai4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne' 
.

6. W czgsci A oSwiadc zeniazawarte s4 informacje jawne, w cigSci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj qce go oSwiadczenie oraz miej sca

poloZenia nieruchomoSci.

Lubart6w, 25. 04. 2017r'

Adam RYszard Banucha
(imiona i nazwisko oraz nazwrsko rodowe)

urodzony 21.04.1957r' w Lubartowie

zatrudniony w Miej skiej Bibliotece Publicznej

im. Adama Mickiewicza w Lubartowie

CZESC A
Ja. nizej podpisanY

Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

na kwotg

(miejsce zatrudnienia) 
r prowadzenia

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograruczemu

dzialalnoSci gospodarc zej przezosoby p"i*a". runfcje qulliczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679'z

1998 r. Nr ll3, poz.7l5i Nr 162, poz. tti1,zl999i. N,49, poz' 483,22000 r' Nr 26' poz' 306

orazz2002r.Nr t 13, po 2.984i Ni Zt+, poz. 1806) oraz ustawy zdniaS lar^3 1990 r' o

samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r.'Iir 142, poz. l59l otg 22002 r'Nr 23' poz' 220' Nr 62'

poz.558,Nr 113, por.984,Nr 153, poz'727|iNr214'poz' 1806)'zgodniezart'24htej

ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz["" * sklad malZeriskiei wsp6lnoSci maj4tkowej lub

stanowiqce m6j maj4tek odrqbnY:

I.

nie dotyczY

nie dotyczY

nie dotyczY

nie dotyczY



IL-i. 
Oo* o powierzchni:....nie dotyczy. o wartoSci: ......nie dotyczy'

tytul prawny: .. . ... ... . . ..nie dotyczy" ' " '

2. Mieszkanie o powierzchni: 75.40 m2, o wartosci ok. 205 ty1,zl,

tytul prawny: wlasnosciowe prawo do lokalu, wsp6lwlasnosd ustawowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gosPodarstwa: nie produkcyjne; powierzchnia: 6,89 ha

nie wycenione, rodzajzabudowy: tradycyjna' budynki murowane i drewniane

t;rtulprawny: wsp6lwlasnoS6ustawowa

z tegotytutu osiqgnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: " "nie dotyczy" "

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchni a: ...,.16.20m2.......gata2 o wartoSci ok' 24tys'

tytul prawny: odrgbna wlasnoS6 lokalu, wsp6lwlasnosc ustawowa

m.
posiadam udzialy w sp6lkach handrowych - nalezy poda6 riczbE i emitenta udzial6w:

...............nie dotYczY..

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy niz l0%o udzial6w w sp6lce:

.nie dotyczY

Zlegotytutu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotYczY

ry.
posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6liczbg i emitenta akcji:

.............nie dotYczY..."

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy tLiz l0% akcji w sp6lce:

..........'..nie dotYczY.....

it",g,otytutu osiqgn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: """"""'
nie dotyczy

v.
Nabylem (nabyl m6j malzofiek,zwylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku

oirEln.go) oa SU1L,, Panstwa, inni.l panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

t..ytoriin go, ich iiqzl<(tw tub odtomunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re

poOt.guto zlyciuw drodze przetargu - nale1y poOae opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotyczy



vI.
1. prowadzg dzialalnoS6 gospodar cz{ (naleZy podad formg prawrr4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie ... nie dotYczY""'

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

ztegotytutu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

...nie dotYczy... " " " " "'

2. Zarz4dze[n dzialalnosci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleZy podae formg prawll4 i przedmiot dzialalnoSci):

.........'......ni e dotYczY "

- osobiScie nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegotytutu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vII.
1. W sp6tkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki):

............nie dotYczY.....

- jestem czlonkiem zarz1du(od kiedy): ""' nie dotyczy""'

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... nie dotyczy.....

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):.......niedotyczy.....
z'tegotytutu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: """"""'

nie dotyczY

2. W sp6ldzielniach:

..............nie dotYczY"

- jestem czlonkiem zuzydtt (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczeis (od kiedy): ........ nie dotyczy..."

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):.......niedotyczy.....

Ztegotytutu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

...nie dotYczy..... -........

3. W fundacj ach prowad z1cy ch dzialalnoS6 gospodarczq:

.nie dotYc2y.........."""

- jestem czlonkiem zarz1du(od kiedy): nie dotyczy

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

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



vIIL
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj96'z

podaniem uzYskanej kwotY:

boch6d tydtuzatrudnieniawroku 2Ol6t' - 77 477'00z,1'

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mectranicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):

............sarnoch6d osobowy TOYOTA COROLLA' 2007 r " " "

x.
iobo*iqrunia pienigzne o wartoSci powyzej 10.000.ztotych, w tym zaci4gnigte kredyty i

poZyczkioru, *u*rrki, na jakich zistaty udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wYsokoSci):

Ztegotytulu osi4gnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

...............nie dotYczY

cz4sc B
Adres zamieszkania osoby skladaj 4cej oSwiadczenie :

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

powyzsze oswiadczenie skiadam swiadomy, i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

poauni. nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci'

6 ar*ct/<-
.Lubart6w 25. 04. 2017r.

(miejscowoSi, data) (podpis)

rNi.*l"Sd** skreSlid.
2 Nie dotyc zy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej t zwierzqcei, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
, fri. aoty. zy radnadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


