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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jei,eli poszczeg6lne rubrlki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisad "nie dofyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwizrdczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleZnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowvch, dochod6w i zobowi4zaf do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkowq.

4. OSwiadczenie maj4tkowe doty'czy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj 4tkowc obej muj e rriwnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgsci A oSwiadczenia zarvarte s4 informacje jawne, w czgSci B za( informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A
J a. nilei podpisany(a), ......Robert (irzegorz Polichariczuk............

(irliona i nazwisko otaz nazwrsko rodowe)

urodzony(a) 17 Listopada 1961r w Lubartowie

Urz4d Miasta Lubart6w

Naczelnik Wydzialu Or ganrzacy jne go.. . .. .. ...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnra 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679,z
1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr I 62, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz.306
oraz22002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o

samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.1597 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62,

poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htei
ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malzeflskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej : . . . nie dotyczy ... ..

- papiery wartoSciowe: . . . . . . . . . akcje sp6lek handlowych................

na kwotg: .....700,0021

- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie polskiej: ...81070,0021.............



II.
1 . Dom o powierzchni: . . ...nie dotyc 2y................. 

^2, 
o wartoSci :

tytul prawny: .............

2. Mieszkanie o powierzchni: ....46,90............ m2, o wartoSci: ......17000021.....................

tytul prawny: wlasnoSciowe prawo do lokalu sp6ldzielczego -malhet'rska wsp6lnota
maj4tkowa

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

o wartoSci: ..........rod2aj zabudowy:

tytul prawny: .............

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

powierzchnia: .........0,4297ha........

o wartoSci: ............... 1 5.000.0021

tytul prawny: wsp6lwlasnoSd w Y, czEici -
maj4tek odrgbny.....

IIL
Posiadam ludzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podad liczbg i emitenta udzial6w:

..........nie dotyczy.....

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niZl0o/o udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nalely poda6 liczbg i emitenta akcji:

Drozapol -100, JWconstruction ;16. BBIDEV - 200. KCll - 108

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l\Yo akcji w sp6lce:

............nie dotyczy.....
Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

,...,............nie dotyczy.

4. Inne nieruchomoSci: dzialka rolna



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, zwyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku

oArgin.go; od'skarbu Pafrstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

teryiorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

poilegalo zbyciu w drodze przetargu - nalely podad opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. prowadzg dzialalnoSd gospodarcz42 (nalely poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

.............nie dotyczy.....

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

2. ZarzqdzamdzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale1y poda6 formg praw14 i przedmiot dzialalnoSci):

.........nie dotyczy.....

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

.....nie dotyczY.....

- jestem czlonkiem zarzqdtt (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: .........nie dotyczy .....

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczeil (od kiedy):



- jestem cztronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarcz4:

....nie dotyczy.....

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

vIII.
Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaig(,, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

Ztyttilu zatrudnienia - 88580,2621

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych(w przypadku pojazdow

mechanicmych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):

Sam. Osobowy- Mazda3 2014r

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych,w tym zaci4gniqte kredyty i
poryczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

.......nie dotyczy



cz4sc B
Adres zamieszkania osoby sktadaj 4cej oSwiadczenie :

Miejsce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czg6ci A (adres):

Powyzsze oSwiadczenie skiadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

4;6e#_2 J/e4./a/;
(miejscowoS6, data)

rNi.*tuS.i*. rt r.Stie.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyc zy r ad nadzor czy ch spoldzielni mieszkaniowych.

(podpis)


