
oSwrauczENIE MAJATKowE

(miejscowo66)

Uwaga: r __^-r_^n^ , nr6u,, '
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiyz^najest do zgodnego z prawd4' starannego r

zupelnego rvypelnienia kaidej z rubryk'
2. Jei,eliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania' nale2y

wpisad "nie dotYczY".
3. Osoba skladaj4ca osrrind.r"nie obowiqzana jest okreSlic prrynaleilosd poszczeg6lnych

skladnik6w *";ltro*ych, dochod6w i Loaoniqrztfi do mai4tku odrgbnego i majqtku

obj gtego malZerfisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4'

4. oSwiadczenie o stanie maj4tkowy- ioty"rymajqtku w kraju iza granic4'

5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym ore;muje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigine'

6. W czgsci A o5wiadc zenia rurnu.i. ,i i"f*r1"cje jawne, w czgSci B za1 informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsca

poloienia nieruchomoSci'

radnego gminy

Lubart6w, dnia 26.04.2017 r'r'

cz4sc A
Ja, nizei podpisany( a), Grzegorz Piotr Jaworski'

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 12.02.1974 r. w Lublinie

Zarz4dDrtig Powiatowych w Lubartowie - Dyrektor' 
-

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapo:Zrramu sig z przepisami ":!uly 
z dtia8 marca 1990 r' o samorz4dzie gminnym

2001 r.Nr 142, poz.'l5gi orazz2002r.Nr23, po2.220,Nr62,po2.558'Nr113,poz'

Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. lg06), zgodnie z, art ?!\": ustawy olw.iadczam,2e

wchodz4ce w skladmalzenstiej wsp6lnoSJi majqtkowej lub stanowi4ce m6j majqtek

odrgbny:

I.
Zasoby pieniEZne:

- Srodki pienigZne zgtomadzone w walucie polskiej:

3 000,00 /malZefska wsp6twlasnoS6 maj4tkowa/

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotYczY

(Dz.U. z
984,
posiadam

na kwotg:



II.
1. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartoSci: 350 000 ,00 zl tyttt'prawny: malzefska

wsp6twlasnoSd maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy

tytul prawnY: nie dotYczY

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaigospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotycry

o wartoSci: nie dotYczY

rodzai zabudowY: nie dotYczY

tytul prawnY: nie dotYczY

ztegotl.tulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

nie dotYczY

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka rolna 1,36 ha/wlasnos6 - majltek odrgbny/ las-0'9 ha/wlasno56 %

maj4tek odrgbnY/

o wartoSci: 30 000,00 zl

tytulprawny:wlasnoSdmaj4tekodrgbny,wsp6twlasnoS6maj4tekodrgbny

III.
1. Posiadam rrdzialyw sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, * t tOry.t tczestniczqtakie osoby - nalely podad liczbE i emitenta

udzial6w:

udz\alyte stanowi4 pakiet wigkszy ni?l}Yo udzialow w sp6lce:

nie dotyczY

Ztegotytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczY

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale?y

podai liczbE i emitenta udzial6w:

nie dotYczy """""""
Ztegotl'tuluosi4gn4lem(9lam)-wrokuubieglymdoch6dwwysokosci:

nie dotyczy

IV.
t". poriudu* akcje w sp6lkach handlowychzr,tdzialem gminnych os6b-prarvnych lub

. - a^r.r:^-L^i ^*i+on

5

roslaqam aKUJt' w )I 
takie osoby l 1,abzy poda6 liczbq i emitenta akcji:

przedsiEbiorc6w, w ktorych rtczestn\czq



nie dotyczY

;k;i;. ;;;;"*ii p,r.i.; ;i;ffi ,i, i o,;'k;ji ;;ili;;'
nie dotYczY

Ztegotytulu osi4gn4lemtEi,-l w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

, r",i"a,* il ; #l,l#.; ;;;;,;*.; - ;;.;;;;;,';;,.;' .,,n*o akcji:

, 
"*,r,"-; 

;;i;s;;i;-iii"*l *,ok" ;;;;;C il;;J ; *Y;;;;;;i'

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malzo nek, zwyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Pit'rstwa, innej paRsiwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiEzk6wlub odLomunalnej tsoby prawnej nastqpuj4ce mienie' kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przelargu - nalely plAue opis mienia i datq nabycia' od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. ProwadzE dzialalnoSi gospodar czq (naleZy poda6 formq prawltq i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:

nie dotyczy

2. Zarzqdzamdzialalnosci4 gospodar czqhtbjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSc i (nalely poda6 formq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotycry

- osobiScie nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotycry



vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotycry

- jestem cztonkiem zarz4dv (od kiedy): nie dotyczy

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

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

ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaig('' z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

87 866,96 zl- wynagrodzenie ze stosunku pracy w ZDP Lubart6w stanowisko - dyrektor

6 696,00 zl- dieta radnego

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 z\otych (w przypadku pojazd6w

*..huni.rnychnalezy podle markg, model i rok produkcji):

suzuki Grand vitara 2004r.- 21 000,0 0 zl I malLef,ska wsp6twlasnosd maj4tkowa/

x.
Zobowiqzama pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zNotych,w tym zaci4gniEte kredyty i

po^yczkioru, *rrrrrrki, na jakich zista\i udzielone (wobec kogo, w zwi4zku ziakim

zdarzettiem, w jakiej wYsokoSci):

173 322,92,00 zl - kredyt hipoteczny Bank BPH

22 000,00 zl - poLyczka w prryzakladowej kasie zapomogowo - pozyczkowejiPKZPlw

zakladzie pracy Zony /PRD Lubart6w SA/

26 000,00 zl - poLyczka mieszkaniowa w zakladzie pracy Zony /PRD Lubart6w SA/

>-'-'

-'-
a



nieruchomosci wymienionych w punkcie II czESci A (adres):

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy( a),iznapodstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za

p"aJ"i. ri.prawdy f"U ruiu.i."ie prawdy giorikuru pozbawienia wolnoSci'

0"'or* 1:*-ct\Lr
ItnoaniQ

Lubartow 26.04.2017
(miejscowo56, data)


