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Uwaga:

l. osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannqo i zupetnego

wypetnienia kafdei z rubrYlc

Z. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,g!9

Sptrg'1
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okresli6 przynaleino5d poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowi4zarf, do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malZefislq wsp6lnosciq

majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majQtkowe obejmuje r6wnie2 wierrytelnosci pienig,ne.

6. W czgici A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg{ci B zaS informacje niejawne dotycz'Qce

adresu zamieszkania sktradajqcego oSwiadczenie oruzmiejsca poloi;enia nieruchomo5ci'

czEsc A
Krzvsztof Piotr Swi6

(i.iond i nazwisko oraz nazwisko rc

urodzony(a) 04 maja 1961 r. w Lubartowie

_ zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawla tI w Lubartowie, ul. Kosmonaut6w l1

21-100 Lubart6w

(miejsce zatrudnienia" 
-stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnosci gospodarc zej przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r' Nr

113,poz.715 iNr 162,poz.1126,z1999r.Nr49, poz-483,z2AA0r'Nr26,poz' 306 otaz22002r'Nr

ll3, poz.9g4 i Nr 214, poz.l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz' U'

zZA([ r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2A02 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz' 984, Nr 153',

poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tei ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce

w sklad malzefskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

J a, nizej podpisany(a),

y6



L

Zasoby pienigine:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto6ciowe: nie dotYczY

na kwotg:

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy ffi2, o wartoSci: nie dotyczy

tytul prawnY:

2. Mieszkanie o powierzchni: 39 

-ffi2, 

o wartoSci: nie oszacowano wartosci lokalu

tytul prawny: sp6ldzielcze - wlasnoSciowe

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: siedlisko rolne powierzchnia: 0,53 ha (nr 645/l)

o wartoSci: nie oszacowano

rodzaj zabudowy: siedlisko rolne

tytul prawny: wlasno6i wsp6tmalzonka

Ztegotytutu osi4gn4lem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomo$ci: dzialkant 452lgmina Lubart6w

powierzchnia: 0,86 ha

o wartoSci: nie oszacowano

Srtul prawny: wsPolwlasnoS6

posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbg i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzia\yte stanowi4 pakiet wigkszy niZ l(f/oudzial6w w sp6lce: nie dotyczy

ztegotytutu osi4gnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nill}Yo akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztegotytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
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v.

Nabylem (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pwynaleinrcgo do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu paristw4 innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub

od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetatgu'

naleily podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nieruchomos6 na dzidc e 529lTo pow. 785m2 od Agencja WasnoSci Rolnej Skarbu Panstwa w 1998r'

nieruchomo3i na dzialc e 529110 pow. l372m2od Agencja WlasnoSci Rolnej Skarbu Panstwa w 1995r'

nieruchomosd na dzialkach: 45gll, 45gll, 46011, 46lll o l4cznej pow. 6400 m2 od Agencja

NieruchomoSci Rolnych w 2011r.

vI.
1. prowadzg dzialalnoSi gospodarcz{ @alezy poda6 formQ pram4 i przedmiot dzialalno$ci): --

nie dotyczy

- osobiScie nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztegotytutu osiqgn4lem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko$ci: nie dotyczy

Z. Zarz4dzam dzialalno5ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno$ci (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno3ci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

ztegotytulu osiQgn4lem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zatzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztegotytufu osi4gnqlem 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 cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSd gospodarczq: nie dotyczy
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- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztegotytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z lrtutu zatrudnienia tub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zai96, z podaniem

kwot uzyskiwanych zku1dego tytulu: 78 047,10 zl - wynagrodzenie w Szkole Podskwowej nr 4

im. Jana Pawla II w Lubartowie

0,00 zl - umowa zlecenie

nie dotyczy

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej

nalely podad markg, model i rok produkcji):

x.

Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyry i poLyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy

cz4sc B

Adres zamieszkani a o so by skladaj 4cej o Swi adczen i e :

Mieisce nolo-eni^ nierrrchnmo(ci wvmienionVch w punkcie II czeSci A (adres):

powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanle

nieprawdy lub zataj en ie prawdy gr ozi karu pozbawienia wo lnoSci.

Lubart6w, 20.04.2017 r.
(miejscowoSi, data)

t Niewla6ciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

produkcji ro$linnej i zwierzgcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadmrczych sp6ldzielni mieszkaniowych'

10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

416


