
oSwr.q.nczENrn MAJATKOWE

PRZEWIDNICZACEGO RADY MISTA L

Lubart6w, dnia 30.04.2017. r'

Uwaga: r -_^
l. osoba skladajaca oswiadczenie obowi4zan^jest do zgodnego z prawdQ, starannego t

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk'
Z. Jei-eliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania' nalety

wpisad "nie dofYczY".
3. osoba skladajqca Ls*iud"r"nie obowiqzana jest okrestid przynaleinoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i Lobo*i4r^fi do mai4tku odrqbnego i maiqtku

objgtego malZefsk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4'

4. Oswiadczenie o stanie maj4tkowy* aoty.ry maj4tku w kraju i za granic4'

5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierrytelno5ci pienig2ne'

6. W czgsci A o5wiadc zenia zawarte ,i ioflt*acje iawne, w czqsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca

polo2enia nieruchomoSci.

CZESC A
Ja. nizej podpisany(a), Jacek Mikotaj Tomasiak,

urodzony(a) 06.02. 1977 . w Lubart6w

Spoldzielnia N4ieszkaniorva w Lubartowie, Prezes zaruqdu

po zapoznaniu siq z przepisami usta\ ,:y z iniaS marca 1990 r' o samorz4dzie gminnym (Dz'U ' z

2001 r.Nr 142,po2. 159i orazz2002r.Nr23, poz.220.Nr62,poz' 558,Nr 113'poz'984'

Nr 153. poz. 1271 i Nr 214. po2.1806), zgodnie z a*' 24htej uitawy oSwiadczam' ze posiadam

wchodz4ce,"v skiad malzefiskiej wspolnosJi maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek

odrgbny:

196 55i,08 PLN - malzefrska wsp6lnoS6

II.
1. Dom o powierzc hni: 132,7 m2, o wartosci: 610 tys. PLN tytul prawny: wlasnoSd - nie objqty

malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4
2. Mieszkanie o powier r"lii nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
.oazai gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartoSci: nie dotYczY

rodzai zabudowY: nie dotYczY

tytul prawnY: nie dotYczY

Ztegotytulu oriegrrei""<Etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
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nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: 1. 1.800 m.kw, 2.582m. kw.,3. '/+cz.wnier.292m'kw,4' Pomieszczenie

gospodarcze (budowa i rozbudowa) - 94,8 m.kw. - wszystkie wymienione nieruchomosci nie

obj gte malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4

o wartosci: 1. 50 ObO pt N. 2.+3.- 13 500 PLN.4'100 tys' PLN

tytul prawny: 1. Prawo wlasnoSci. 2.+3. Prawo wlasnoSci (2) i wsp6twlasnoS6 (3)'

4. WtasnoS6.

ur.
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowychzudzia\em gminnyctt g:9b prawnych lub

przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naleiry podai liczbq i emitenta

udzial6w:
nie dotyczY

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nizl}oh udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztegotytuluosiqgn4lem(elam)wrokuubieglymdoch6dwwysokosci:

nie dotyczy

2. Posiadam udzia\y w innych sp6lkach handlowych - nalezy

poda6 liczbE i emitenta udzial6w:

nie dotyczY
Ztegotytuluosi4gn4lem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci:

nie dotyczy

rv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prarrnych lub

przedsiEbiorc6w, wLOrych uczestnicz4 takie osoby - nale1y podai liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje ti stanowi4 pakiet wigkszy niz l}Yo akcji w sp6lce:

nie dotyczY
Ztegi tyfinu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczY
Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczY

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzo nek,zwyl4czeniem mienia przynaleanegodo jego maj4tku

odrgbnego) od Starbu Piristwa, innej parisiwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej Lsoby prawnej nastEpuj4ce mienie' kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale1y piaue opis mienia i datg nabycia' od kogo:
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VI.
i.

nie dotyczy

prowadzg dzialalnosc gospodarcz 4 (nale4y poda6 formE prawlq i przedmiot

dziatalnoSci):
nie dotYczY

- osobiScie nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegotytulu oriajrat"*(Elam) * rotu uUiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy
2. Zarz4dzamdzialalnoSci4 gospodar cz4lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y poduZ formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

Spoldzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
- osobiScie nie dotYczY
- wsp6lnie z innymi osobami + 2 czlonk6w ZarzEdu

Ztegotytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglyrndoch6d w wysokosci: 213 034'54 zl brutto

QqJznii z jubileuiz5wka) - obj gte malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

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

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

-iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): fe-{olyczy
it"gotytulu osi4gnqlemtgfu*l wioku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajg(''z

podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:

1. Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie -213 034,54 zl brutto (lqczrlie z

jubiieusz6wk4) - obj gte malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4

2. Centrum Doradczo-Korrsufti"gow. io*tu Filip, Monika Kowalska-Mroczek Sp6tka

Cywilna-2307,5021-objEtemalZetisk4wsp6lnoSci4majqtkow-q
3. Dieta Radnego - 1g 0g0,00 zl brutto -'objgte mal2erisk4 wsp6lnosciq maj4tkowq

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

mechanicznych naleZy poda6 markE, model i rok produkcji):

peugeot 500g, 2011 rok - 32 500, 00 zl, - objgte malzerisk4 wsp6lnosci4 majqtkow4

x.
Zobowi4zama pienig2ne o warto$ci powy2ej 10.000zlotych, w tymzaci4gnigte kredyty i

poZyczkioru, **rrrki, najakich zistaty.rdri.lon" (wobec kogo, w zwi4zku z jakim
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zdarzeniem, w jakiej wYsokoSci):

Kredyr na budowg domu (hipoteka) - 41716,96 CHF, Bank BPH SA, ul. Plk. Jana

Patubickiego 2, 80-175 Gdarisk - nie objgte malzerisk4 wspolno5ciq maj4tkow4

CZESC B

Mrelsce polozerua nreruchomoSci wymienionych w punkcie II czgSci A (adres):

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy( a), iZ napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

t1. ;: ..-. . li .. r'.. i j. . . .. . ..1*^. r. * . r'1.:..-; . .

(miejscowoS6, data)


