
o Swr.qDczENIE MAJATKOWE
kierownika jednostki

Lubart6w, dnia 26.04.2017 t.

Uwaga:
f . Osoba skladajqca oSwiadczenie oborviqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieliposzczeg6lne rubryki nie znajrlujA w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisad "nie dofyczy".
3. Osoba sktadaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleLnoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrqbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie maj 4tkorve obej muj e r6rvnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A oSrviadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca

polo2enia nieruchomoSci.

CZESC A
J a, nizej podpisany(a), .........Urszula Szwed- Jednous , z d. Szwed

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..........04.09.1967r. wtr-ukowej """"',
zatrudniona w: ..... Przedszkole Miejskie Nr5 w Lubartowie

stanowisko: dyrektor Przedszkola

po zapozr1afiiu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnosci gospodarc r"i prr", osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z

1998 r. Nr 1 i3, poz. 7lS i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.Nr 49, poz. 483, 22000 r. Nr 26, poz. 306

oraz 22002 r.Ni t t:, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

sarnorzqdzie gminnym (Dz. U. z2O0l r. Nr 142, poz.759l orazz2002 r' Nr 23, poz.220,Nr 62,

poz. 558, Nr i13, poz.9B4,Nr 153, poz.1271i Nr 214, poz.1806), zgodniezart.24htej
ustawy oSwiadczam, ze posiadu* *.hodr4ce w sklad malzefrskiej wspolnoSci maj4tkowej lub

stanowi4ce m6j maj4tek odrgbnY:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 8217021

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

- papiery wartoSciowe: ..............nie dotyczy

na kwotg:

organizaryjnej gminy,



II.
1. Dom o powierzchni: .....nie dotyczy m2, o wartoSci: ...........

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

2. Mieszkanie o powierzchni: .......36 m2, o wartosci: ...... ok. 110 tys. ...............

tytul prawny: ......... sp6ldzielcze wlasnoSciowe ( maj4tek odrqbny)

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

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

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

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: .............nie dotyczy

o wartoSci:

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

III.
Posiadam tdzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta udzial6w:

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

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l}oh udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleay poda6 liczbg i emitenta akcji:

...... nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy niLl0o/o akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j malZonek,zwyl4czeniem mienia przynaleilnegodo jego maj4tku

odrginego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du



terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz{ (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. ZarzqdzarndzialalnoSci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

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

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

vII.
1. W sp6lkach handlolrrych (nazwa, siedziba sp6lki):

.......nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytulu osi4gnqlem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdn (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ztego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSd gospodarczq:

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tl.tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tltulu:

- ze stosunku pracy - 73 059,00 zl

Ix.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

Ford Fiesta 2014 (wsp6lwlasnoS6 malzeriska )

Volkswagen CADDY MAX 2012 (wsp6lwtasnoS6 malzefrska )..........

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i

poZycziioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim

zdaruerriem, w jakiej wYsokoSci):

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



czqsc B
Adres zarnieszkania osoby sktadaj 4cej oSwiadczenie : "

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), tZ napodstawie att' 233 $ 1 Kodeksu karnego

,u pod*i" nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

Lubartow, 26 .04 .2017 r '

(miejscowoSc, data)

//zr^e /"'7)fu"2
(podpis)

rNi.wtdci*e st restie.
2 Nie dotyc zy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego'
, ili. aoty. zy r ad nadzoiczy ch sp6tdzielni mieszkaniowych.


