
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wÓjta1

.... LUBARTÓW , dnia 29.04.2019 r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są Informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ....ANDRZEJ KRZYSZTOFKlARDASZ

.............................................................................................................................. /

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 14.03.1967 W LUBLlN .
............ PRZEDSiĘBIORSTWO ENERGETYKICIEPLNEJW LUBARTOWIE Sp. Z 0.0 .

.................................................. Prezes Zarządu

............................ , /

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 9 tyś.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

.....................................................................................................................................................................
- papiery wartościowe: nie dotyczy

•••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

................................................. na kwotę: nie dotyczy



II. D ;''_' •.. ...,.....
1. Dom o powier.zchni: 1p.y. m', o wartości: ..~4? ..&.iit. tytuł prawny: .IJ..l(!/~.~.~\J''JIetl!?~t
2. Mieszkanie o powierzchni: ?(3. m', o wartości: !iqlf!:t tytuł prawny: pJ~A~.w?~. ,,(--ro
3. Gospodarstwo rolne: J " I

rodzaj gospodarstwa: /(J?.t.lf.~....•.•................................................., powierzchnia: ~1;..!.1. ..k~ .
o war~ości: .?R...~..fą,)t_ ..:l !t; .
rodzaj zabudowy: .f3.?!: II<.~.': t??j!.~!~..~.'fI..~':..:i/ .

~y::!~;~%~~:;;i~~~~~~;;;~i:~;:;·~bi{~~h6~z:~1;;;;~~k~;~i:·••••;;;k••d40/09
4.I~~~i:~~~~~~m".ś~&3&.1.y.i2ujf u uuuu.u.u .

...........................................r: :r- .
o wartości: 3,ó.C2. r.y..>. .
;~;~i~;~:;;~~:··.·.·.·..b#2P;;;[;;;;.!ii.~:(..~.·.ai.Y~~/,i;;<·.·.·.·.·w.ił"N.l;·.~•.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

..~cj.etest~~~~'ą~..~i~t~ię!S~:~:~10~~~b.-~~~~t7~fluul.1ku.u.u
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w &ysokości: a/c ..·~I.t?"i7 .

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

::.~~:.~?~~~d~~~~~~~Ja~:~~\~;~~~~~~~~~~::.z~!e~:tir~~~~'~;~~~~,~~~t~~~~ą.c~~!1!.:.~~t~?~2
...... ~ : .

........................................................................................................................................................................



- osoblście !fI;;., el-*?1:V .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• Ą •• f,. .. '1'1

- wspólnie z innymi osobar,li·::: .. :::.. :~iIi:.::::~i(?i.ij:C;/;,i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..................................................................................... tJ,. , .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem taklej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): _ .
....................................................... ;;./ -/.;., .
- oso biście /![. (~"''''' ..(;&"'~I.'.r.(!l.?:/. ", , """, "." " ..",,,,,,,, ..''''''''
_~ :i~;"'~"j ',~""":':""""" .• : r. .. f.. .. :</./ .

spo e ,nyn" csoba 1 I 1/!/.e. CIt.f?/,i](..(ł(f.'. " " " .

Z ~~·~·~··~~·~~i~·~~·i~·~·~·~·ł·~~·(·~·ł·~·~·i·~··~;k~·~b;~~·;~·~··d·~·~·ht:·~·~~~·k~Ś~·i·:··.·.·.·.·ijj'.·.·.·.·.i!iit,y..··.·.·.·.·.·.·· ·.·.·.··
..........................................................................................................................................~ ;!"., .

~n.:vSP6łkChha1,lowych(nazwa,~zi9a SPÓłki)f.~~)1'7!.7~"'!!?f,.uc.gC'~.: ... f -
..............,~a..0'S(··.a: .l. w.: .g..~Y.f-J9.~/<:: ~e.~/?:~~L' .«<, t!.(t.M. t?A:,.j·9 ~~
- jestem cz onkiern zarząd (od kiedy): z. o/. ..l.~./.eQ:t.r. .
- j~~~~~·~·~i~~k;~~·~(]d~·~Jd~·~·~~~~j·(~·d··ki~d~i;·:::::::::II)e.::::::::d.~:~I:;;?j:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

........................................................................................... , ~ .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .." I/iR :rv.r.y. .
Z ~~~;·~~~·~·;~··~·~i~~~~·;~·~(~i~~i·~·~~·k~·~b·i~~i~~·d;~hÓd·~·~·~;;k;Ś·~i:·::::::d3?j::)lC~::.~:~::.~

2. ~'.~~łd~ieln]Ch.......J "~ .~/:yu(j.. ....u.uuuuu

............................................·····..·· · ·..~······:L·:·..····..·~k· ·..·· · · .
- jestem członkiem zarząd (od kiedy): a~ .t?r. r~! .

............................. , .



VIII.

~~~t.~~~.~~~a.~:;~g:::~.~et:'~Ut~t~ł~tr:U;nie~~~n~~~~l:ci!i;Eo~?:~z~~'i::?:!~i!?r
~-/····::····H·.:·:···:·~~ ...::... :....·::::...:..:·... :..:...:....:...

IX.

~~:~~~?~;~;~'cr~:,h~~:~~~o~:;~:.~~~~~~żeJlg?~~E~~.~~j'.ZdÓO~H0~~~an"z":YCh
................................................................................... '.c:. .
.......................... ~';..,..~: .

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na,19kicil/9stały łPz'elone (wobec kog?:; w ~WiąZ~Uz jakim zdarzeniem, w)aki~ wysokości):j..... .••
........... 1..1, /f.J:t.,;/t: .../t I/.~' re.fi:/&.<;.t;,::".6, r;<'f~,,~l"..'?/~24·· ..... -:::: ... i2. (,(d:(,%:.':J.. ,.w.,f,q,.l? A.. ...~r ~ ?!l1o
.......... .? .I),ę)_:~:f·.~..k1.~ :f'S'i··f.~;f71· ·j~Q·f< ::f..c..feo. :~ t?.N..p;(.:~~~.~.~~.1f..Yó
.........S JJCw:,f UÓw: .. k~.u4.,yr. k.~~e ;frP. .. ~.-L .e;t:.Q.B,.I!..:.-:~.::t.~/..:a .
•••••••••••••••••••••• , •• , ••••.• " .••••••••••.. , •••••••••••••••••••••• ,.'rI'"'~':"">"'.~ •• ,{J ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

::::~::::_~_:::::::::::::::
~ ..~7

::::::::::::::::::::::::::::::::...::::::::::: ..:;7:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.............. , , .

i __ .-#.---
............................................. (.~~.~~ , , .



..... CZĘŚĆ B

Adres zamieszkanią;osoby ~kładaiącei oŚ,'1Xiadczenie: .
I

Miejsce położeni,ą nlerucaomzśc: wvmienionvcb,w ollnkcie II czpS:ci fi. (adroc\·

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

......2:!!{Jf/~.t.f..l.~~
(miejscowość, data)

......./~~kI!.Jr?
~~~PiS)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


