
oSwlloczeN IE MAJATKowE

radnego miasta Lubart6w

Lu ba rt6w, dnia 25.04.2017 r.

l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kfidei z rubrYk.

2. Jekeliposzczeg6tne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa6 "nie 
dotvczv"'

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okresli6 przynale2nos6-poszczeg6lnych skladnik6w majltkowych'

dochod6w izobowiqzai do majqtku oorgLnego i majqtku objptego mal2e6skq wsp6lno5ciq majqtkowl'

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4'

5.Oswiadczeniemaj4tkoweobejmujer6wnie2wierzytelnoScipienigzne.

6. W czpsci A oswiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpsci.B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkaniaskladajqcegooSwiadczenieorazmiejscapoloZenianieruchomosci.

cz4sc A

Ja, niZej podpisany(a) Marzanna E}Zbieta Majewska z d. Strudziriska""""'

(imiona i nazwisko oruznazwisko rodowe)

urodzony(a) 13 marca1964 r. """'w Lubartowie""""""""

Szkola Podstawowa im. Kardynala Stefana wysryriskiego w Nowodworze -
DYrektor SzkotY.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapo17namu siQ z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 t' o ograniczeniu prowadzegia

dzialalnoSci gospodarc zei przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' p6z' 679' z

1998 r. Nr 113, poz.TlSi Nr 162,p6tz.1126,z 1999 i. Nt 49, p6z' 483,7100^O r' Nr 26' p6z'

306 oru222002r. Nr 1 l3,p5z.qg4 i Nr 214,p62.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r'

o samorzedzie gminnym (or.u. z2O0l.. Nil+2, p6z.l59l otazz2O02 r' Nr 23' poz'220'

Nr62,p6z.55g,Nr 113, p6z.gg4,Nr 153, p6z.g)l iNr214, p62.1806)'zgodniezart.24h

tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz4ce w skrad malzef,skiej wsp6lnosci maj4tkowej

lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

L

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: nie

dotyczy.....

- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie obcej: nie

dotyczY.....

- 
papiery wartoSciowe: nie dotyczy""'

. na kwotq:



II.

l. Dom o powierzchni:.l$8 m2, o wartosci:220 tys.... " 'tytul prawny: wsp6twlasnoSd'

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoSci: nie dotyczy tytril prawny:

..nie dotYcry -........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa:. nie dotyczy" "'
powierzchnia:........'.....

o wartoSci:

rodzaj zabudowY:

tYtul Prawny................

ztegotytulu osi4gnElam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotycry

4. Inne nieruchomoSci:

a) powierzchnia: dzialkagT2 m2, o wartoSci:'80 tys' zl

tytul prawny: wlasnoS6 prywatna -maj4tek odrpbny'

b) nieruchomosi niezabudowana, powierzchnia 8545 m2, o wartosci 2278' 66 zl'

wielkoS6 nabYtego udzialu -219,

c) nieruchomosd o powierzchni qruntu -2448m2,o wartosci ll9 527,77 zl'

wielkoS6 nabYtego udzialu - 5136

d) budynek mieszkalny _ powierzchnia 185,5 m2, o wartoSci 5| 527,77 zl

wielkoS6 nabYtego udzialu 5136

e) murowany budynek gospodarczy - powier zchnia 59 ,45 m2, o wartosci 2477 '08 
z+'

wielkoS6 nabYtego udzialu 5136,

f) murowany budynek gospodarczy - powierzchnia 113,71m2 o wartosci 4737 '91 zl

wielkoS6 nabYtego udziaNu 5136,

g) garazo powierzchni 15,68 m2 , owartosci 1088,88 zl, wielkos6 nabytego udzialu5136'



III.
posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -nale2y poda6 liczbE i emitenta udzialow:

...............nie dotYczY.

trdzialy te stanowiqpakiet wiEkszy nill0o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Ztegotytulu osi4gnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:. nie dotycry""""""

IV.
posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbE i emitenta akcji: nie

dotyczy........

akcje te stanowi4pakiet wigkszy ni210% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztegotytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci' nie dotyczy""'

v.
N abyl em(am) { nabyl m(fi malaorlek, z wyl qc zeniem mieni a pr zy naleZne go. do j e go maj 4tku

oJ.eln"go) oObmrUu Pifrstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

t.rytoriir"go, ich zwiryk1w lub odkomunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciuwdrodze przetargu - naleLy podai opis

mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
l. Prowadzq dzialalnoS6 gospodarcz { @aleZy poda6 formE prawnq i przedmiot

dzialalnoSci):

nie dotYcry

- wsp6lnie z innYmi osobami

Ztegotytulu osi4gnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie

dotycry.....

2. ZarzqdzamdzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy""'

osobiScie...

- wsp6lnie z innYmi osobami

Ztegotytulu osi4gnElam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy



vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie

dotyczy.....

jestem czlonkiem zatzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):"""

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztegotytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci :nie

dotycry:....
2. W spoldzielniach: nie dotYczY

jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczei3 {od kiedy)"""'--

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osi4gn4lem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy""'

3 . W fundacj ach prow adzqcy ch dzialalnosi gospodarcz4: nie dotyczy.....

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):"""

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztegotytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy""""""'

vIII.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zqgc. z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdegotytulu: lqczny doch6d brutto - 66 485'49 zl

wynagrodzenie ze stosunku pracy., 5964 zl - dieta radnego Rady Miasta'

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 z\otych(w przypadku pojazd6w

mechanicznYch nale2Y

poda6 markg, model i rok produkcji): skoda Fabia,2008- wartosd 10 000 21"""""""'



x.

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych' w tym zaciqgniEte kredyty i

po1yczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo' w zwiqzku e jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotycry"""""""""

CZQSC B

.. . ., AdrQs zamies-kania osohv qklad^iqcej oSwiadczenie:

MreJSce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II cz95ci A (adres):



t ilruWw !,5 -at"t')n4+ frryffi" na@

powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art' 233 $ I Kodeksu karnego za podanie nie-

prt*aylrU zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

(miejscowoSd, data)

I 
NiewlaSciwe ske5li6.

2 Nie dotyczy dzialalnosci wyworczej w rolnictwie w zakesie produkcji roslinnej r zwiezgcej, w forrnie i zakresie gospodarstwa rodzinnego'

I Nie dotyczy rad na&orczych spoldzielni mieszkaniowych'


