
oSwraoczENrr MAJATKowE
n'6jta; -astgpey w6Jta; sekretarza€minyrska+bnika€miny, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy,
t

LUBARTOW, dnia 25 kwietnia20lT r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSrviadczenic obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnikriw maj4tkowych, dochodriw i zobowi4zart do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. O5rviadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w' kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

CZESC A
.la. nizej podpisana. DANUTA SIENKIEWICZ z domu PRACZYK,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 11 maca 196l roku w Lubartowie.

miejsce zatrudnienia SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 W LUBARTOWIE - DYREKTOR

po zapoznaniu siq zprzeptsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczei przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162. poz. 1126. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 1 13. poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o sanrorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 7597 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr62. poz. 558. Nr 113,po2.984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214,po2. 1806), zgodnie zart.24h
tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzEce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej
lub stanowi4ce rn6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 100696,69 zl

- Srodki pieniE2nc zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe'. nie dotyczy na kwotg: nie dotyczy

II.
l. Dom-budynek w zabudowie bli2niaczei- o powierzchni: 1 10 m2, o wartoSci: 300 000 zl

tytul prawny: wsp6lwlasnoSi do ll6 - maj4tek odrgbny.
2. Dorn-budynek mieszkalny jednorodzinny- o powierzchni: 198 m2, na dzialce o

powierzchni 8l 7 m2 orazudzial l/5 w nieruchomoSci o pow. 704 m2 (droga
dojazdowa) o lqcznej wartoSci: 380 000 zl.tyul prawny: wlasnoSi - malzefrska
wsp6lnoSi ustawowa.
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3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy,
o wartoSci: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytul prawny: nie doficzy.
Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
nie dotyczy.

4. Inne nieruchomoSci:
l. a) dzialka pod zabudowg jednorodzinn4; powierzcbnia: 0,105 I ha o wartoSci: 25 000

zl; tytul prawny: wlasnoS6 - mal2eriska wsp6lnoSd ustawowa.
5. b) dziatki rolne 2 x 30 ar6w o wartoSci: 15 000 zt; tytul prawnyr wlasnoS6 -

malzefrska wsp6lnoS6 ustawowa.

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL lloh udzial6w w sp6lce: nie dotyczy.

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL10o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
v.
Nabylam (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleilnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pat'rstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalely podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq2 (nalezy poda6 formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy - osobiScie nie doStczy - wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczy.

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci nie dotyczy.

2. Zarz4dzam dzialalno6ci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dziatralno5ci (nale?y poda6 fo.-g prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy,

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy.

Ztego tltulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

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

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

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

Ztego tytulu osiqgnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego ty.tulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarczq: nie dotyc4y

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyc4y
' - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie clotyczy

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

vm.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

a) dochdd ze stosunku pracy - Szkola Podstawowa nr I w Lubartowie - 8l 972,96 zl
b) dzialalnoit wykonywana osobiicie - (umowa zlecenie) - 6 800 zl
c) sprzeda| nieruchomoici - mieszkanie v,lasnoiciowe spoldzielcze, adres: 21-100

Lubartdw, ul. Ks. Popieluszki 4 m. 18 -wartoit sprzeda|y 200 000 zl

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji): nie dotyc4y.

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty

i polyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

czqsc B
Adres zamieszkania osobv skladaiacei oSwiadczenie:

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iZnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

"!Ah,*rAdo 
,{$,c\ ,hfrt( ,

(miejscowo56, data)

s*+"Q'*@\^rc-L
(podpis)

I NiewlaSciwe skreSlid.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Ni e dotyc zy r ad nadzor czy ch sp6ldzielni mi eszkaniowych.
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