
oSwraoczENrE MAJATKowE
w6jta, zastgpcy wrfjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego pminnq osob4
prawng oraz osoby rvydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jtat

Lubart6w, dnia 25 kwietnia20lT r.
(miej scowoS6 )

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego w5pelnienia kaZdej z rubrylc
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisa6 "nie dotycry".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSli6 pzynaleinoSd poszczeg6lnych

skladnikr6w majqtkowych, dochodriw i zobowiqrafi do majqtku odrgbnego i majqtku
obj gtego maDeriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju iza granicq.
5. Oswiadczenie maj qtkowe obej muj e r6wnie2 wierzytelno5ci pienigZne.
6. W czgsci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zal informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajrlcego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

CZE,SC A
Jaruzej podpisany(a), Bo2ena Anna Kulka, Kairia

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) l9lipca 1960r. w Lubartowie,

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja24A - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznartiu sig z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przezosoby pelniEce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679,z
1998r.Nr ll3, poz.715 iNr 162, poz.1126,z1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306
orazz2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o
sartorzqdzie gminnym (Dz.U.z200l r. Nr 142, poz.l59l orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,
poz.558,Nr ll3, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr2l4,poz. 1806),zgodnie zafi.24htej
ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigme:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: posiadam

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

- papiery wartoSciowe: nie posiadam

na kwotg: 22.500 zl



IL
l. Dom o powierzchni:134,2 m2, o wartosci: 500.000 zl

tytul prawny: odrgbno56 maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotczy rn..r, o warto6ci: nie dotycry

t5rtul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunty rolne i inne, powietzchria; 0,97 ha

o wartoSci: 25.000 zl rodzai zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: odrgbnoSd majEtkowa

Z tego tytutu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie

osi4gnglam dochodu

4.Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartoSci: nie dotyczy

tSrtul prawny: nie dotyczy

ilr.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - mleLry poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie

dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy trrl l\yo udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tlrtulu osiEgn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiry poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy n1210% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleimego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiryklw lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry poda6 opis mienia i datg nabyci4 od kogo: nie

dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz{ 1mlery poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy



Ztego tlrtufu osiqgn4lem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie

dotyczy

2. Zarz4dzandzialalnoSciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nalezy podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
Ztego qrtulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIL
1. W sp6lkach handlowych (nazrv4 siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzEdl (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tlrtulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy): nie dotyczy

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

Ztego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarczq: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztego Qrtulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vIII.
Inne dochody osiEgane z t5rtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego fftulu: ze stosunku pracy - 100.514,78 zL, inne -
565,00 zN

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w pr4rpadku pojazd6w

mechanicznychnaleiry poda6 markg, model i rok produkcji): Seat lbiza2008 r. - odrgbnoS6

majqtkowa

x.
Zobowiryania pienig2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
poLrycztioraz warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim
zdarzetiem, wjakiej wysokoSci): 134.316,29 zl-kredyt mieszkaniolvy (Bank Zachodrtr WBK
SA), 165.813,94 zl-kredyt mieszkaniolvy (bank Zachodni WBK 3A),21.242,45 zlkredyt
(bank Zachodru WBK SA)



czE/scE
Adres zamie szkania o soby skladaj qc ej oSwiadczenie :

Mieisce noln-.nia nieruchomo5ci wvmienionvch w punkcie [T c-'(ei A (adres):

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Lubarr6w, dnta2lkwietnia 2017 r. ..,?.*.€ll.*.....(*//.'..-
(miejscowoS6, data) (podpis)

I Niewla$ciwe skreSlid.

'Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej i mvierzgcei, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyc zy rad nadzorcry ch sp6ldzielni mieszkaniowych.


