
oSwuocznNrE MAJATKowE

#*""i oraz osoby rvydaiQcej decyzje administracyine w imieniu wolta-

.....Lubart6w...., dnia ..19.04'2017 """ r'
(miejscowoSd)

Uwaga: r _-__-.^--.r^
1. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego t

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk'
2. JeLeliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania' nale2y

wpisad "nie dotYczY".
3. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okresrid przynareinosd poszczeg6lnych

skladnik6w rrr"lltfo*ych, dochod6w izobowiqzafido maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4'

4. Oswiadczenie ma;4ikowe dotyczy mai4tku w kraju i za granic4'

5. Oswiadczenie ,,ui atto*e obejmuj e r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne'

6. W czgsci A oSwiadczenia zawartes4 informacje jaw1e, w czgsci B zal informacie niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz mieisca

polo2enia nieruchomoSci.

cz\sc L
J a, iizel podpisany(a), ........'. Slawomir Strzelecki" " i' ! " ! " "' r " r " r " )

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a)....15.01.1965r..'.." w"""Lubartowie"""""""""""'r""'

.......tJrzqdMiasta Lubart6w ul.Jana Pawla II 12 21-100 Lubart6w"

Naczelnik WYdzialu..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy )'aniu21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarc zej przezosoby pelni4ce funkcje gulliczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679 ' 
z

1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126,, z lggg ;. Nr 49, poz' 483, z 2000 r' Nr 26' poz' 306

otaz z2002 r.Nr 1 1 3, poz.984 i N; 214, po2.1806) oraz ustawy z dnia 8 ma1cl 1990 r' o

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2O0lr. Nr 142, poz.l59l orazz2OO2r' Nr 23' poz'220',Nr 62'

poz. 558, Nr 113, por. i84,Nr 153, poz' l27l i Nr 214' poz' 1806)' zgodnie z art'24htei

ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad *ulz.R.ki"j wsp6lnosci maj4tkowej lub

stanowi4ce moj maj4tek odrqbnY:

I.
Zasoby pienig2ne:
- srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ...............nie dotyczy"

- Srodki pienigzne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: ...'.....'."" nie dotyczy""""""""

na kwotg:



IL
l. Dom o powierzchni: ...180........ m2, o wartosci: .....300 000 zt

tytul prawny: .........wspolwlasnoS6..

2. Mieszkanie o powierzchni: .....44....., m2,o wartoSci: ...100000 zl
tytul prawny: ......................wsp61w1asno5i w I 12

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ............. nie dotyc:zy.........................., powierzchnia:
o warto6ci: rcdzajzabudowy:
tytul prawny:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomo6ci:

powierzchnia: ..1. dzialkaT24 m2.....2.. garu2lg m2 3. dzialkaT;l m2
o wartoSci: .......1. 21720 zl 2. 15000 zl.. 3. 90.000 zl
t5rtul prawny: ...1. wsp6lwlasnoS6 2. Wsp6lwlasnos6 w ll2. 3. wsp6lwlasnoSi

lI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbgi emitenta udzialow:

nie dotyczy

ztego tytulu osi?gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

ry.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:
..Bioton - 1000, Rubicon - 6420,Ideon 30000, Rafako 150, Drozapol 100.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy rril lo%akcji w sp6lce:

; ;; ffiil ;;i;;;;ili;iffi illffi ;,;;il* ;;;;il ; *y,;i;;;;r
nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynaleanego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du



terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujEce mienie, ktore podlegato

zbyciuw drodze przetaigu - nalely poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczY

vI.
1. prowadzg dzialalnoS6 gospodar cz{ (naleZy poda6 formg prawrl4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotYczY

- osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. ZarzEdzamdzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiei

dzialalnoSci (nale|y poda6 formq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

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

- osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vII.
1. W sp6lkach handlolYych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotYczY

- jestem czlonkiem zarzqdt (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): "':":'-""""'
Z'tegotytulu osi4gn4lem(ifur"l w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6tdzielniach: nie dotYczY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:



nie dotyczy

3. W fundacj ach prow adzEcy ch dzialalnoSd gospodarcz4:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzEdu(od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqc,z podaniemkwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:

..88.503,23 21......

x.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10.000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale|y poda6 markg, model iroi produkcji):

.Opel Astra 2010,

x.
Zobowi4zania pienig2ne o wartosci powyzej 10.000 zlotych,w tym zaciqgnigtekredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zvnqzku z jat<ii z'darueniem, w jakiej
wysokoSci):

......kredyt hipoteczny w pKO Bp 23000 zl



czEse B
Adres zamieszkania osoby skladajqcej oSwiadczenie: ""-

powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy( a), iz napo.dstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

......Lubart6w..19.04.2017r..'..",..' "')
(miejscowo56, data) (podpis)

rNi"*tuS.i*. tt .Stie.
2 Nie dotyc zy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej i zwrerzqcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego'

' iti. aoty. zy rad tadzotczych spoldzielni mieszkaniowych'

Mi.ir.. onln*"nia nieruchomosci wvmienionych w punkcie II czesci A (adres):




