
#*-**.*; osobi wydaJqcej decyzje administracyjne w imieniu

Lubart6w, dnia 21.04'2017 r'
(miejscowoS6)

Uwaga: r _r^ ^

l. OJoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego r

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk'
2. JeLeliposzczegrilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania' naleiy

wpisad "nie dotYcry".
3. Osoba skladajQca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleLnoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w izobowiryafido maj4tku odrgbnego i majqtku

objgtego malZefisk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4'

4. Oswiadczeniemaj4ikowe dotycry maj4tku w kraju izt granicq.

5. Oswiadczenie -ui4tXoroe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne'

6. W czgsci A oSwiadczenia zawartesq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego o5wiadczenie oraz miejsca

poloZenia nieruchomoSci.

CZESC A
Ja,rrizej podpisany(a), Jolanta Anna G6ralska - Lato ,

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.07 .1975 r. w Parczewie,

Kierownik Biura ds. Rodziny i profilaktykilJzaleznien/Pelnomocnik Burmistrza Miasta ds'

Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych i Narkomanii

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z'dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarc ril prr"rosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z

1998 r. Nr I 13, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z lggg i. Nr 49, poz. 483,22000 r' Nr 26, poz' 306

oraz 22002 r.Nr 113, poz.984 i Ni Zt+, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o

samoruqdzie gminny#(Dz. U. z2O0l r. Nr 142, poz. l59l or* 22002 r' Nr 23, poz' 220, Nr 62'

poz.558,NrI13, poz.984,Nr 153, poz.I27l iNr214, poz.1806),zgodniezart'24htei

ustawy oSwiadczam, Ze posiadam *"hodr4." w sklad malZefrskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub

stanowi4ce m6j maj4tek odrqbnY:

I.
Zasoby pienig2ne:
- Sroaii pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 37.124,51 zl

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotYczY

na kwotg: nie dotYczY

r'



II.-i. 
no* o powierzchni: .................fi12, o wartoSci:

tytul prawnY: nie dotYczY

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: """""'
tytul prawnY: nie dotYczY

3. Gospodarstwo rolne:

roAza.l gospodarstwa: .............. , powierzchnia: """"""'

o wartoSci: .""""'rodzaj zabudowy: """"""""
tytul prawnY: nie dotYczY

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

4. Inne nieruchomoSci: nie dotYczY

powierzchnia: ...

o wartoSci:

t5rtul prawny: ......'......

ilI.
Posiadam tldziaLy w sp6lkach handlowych'naleiry podad liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczY

udzialyte stanowi4 pakiet wigkszy niLl\Yo udziat6w w sp6lce:

Ztegotytutu osi4gnEtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczY

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz rcoA akcji w sp6lce:

Ztegotytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabytem(am) (nabyl m6j malZo nek, z wylqczeniem mienia ptzynaleZnego do jego majqtku

oirEUn.gol od Skaibu Paristwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du



terytorialnego, ich zwrqzkowlub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie' kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetugn'nale1y ptaue opis mienia i datg nabycia' od kogo:

nie dotyczy

u.
1. prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz { @aleZy podad formq prawn* i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotYczY

- osobiScie

ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. ZarzqdzamdzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSc i (naleZy podae formq prawn4 i przedmiot dziatralnoSci):

-osobiscie :.::"'::
- wsp6lnie z innYmi osobami

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

VIL
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4dtt (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): """:'1""""'
Z'tegotytulu osi4gn4lemtgfu-l w ioku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W spoldzielniach: nie dotYczY

- jestem czlonkiem zuzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzotczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadzqcychdzialalnosd gospodarcz4: nie dotyczy

.il&



- jestem czlonkiem zatzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytutu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

vIIL
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

ze stosunku pracy -7I.275,09 zl

z tytulu um6w zlecef - 4.996,00 zl

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

mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

Honda Accord 2007

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10'000 zlotych,w tym zaci4gnigte kredyty i

polyczkioru, *u*rrki, na jakich rottuty udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wYsokoSci):
nie dotyczY

CZ\SCB
Adres zamieszkania osoby sktadaj4cej oSwiadczenie:

Miejsce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czESci A (adres): nie dotyczy

powy2sze oswiadczenie skladam swiadomy( a),i2napo_dstawie afi.233 $ 1 Kodeksu karnego za

po danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kat a pozbawienia wolnoSci'

Lubart6w, 21.04.2017 r.
(miejscowoS6, data)

r Ni"*taS"i*. -tt t"Stie.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej i zwierzEcei, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
, ili. aoty. zy rud nadzor czy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.

,1.W.r.0:.,)"*,? hilo(podpis) (l

F


