
Lubart6r,v; dnia 27 .04.201 7 r.

oSwIADCZENIE MAJ.trKowE
n,6jta; zastQpe)'rv6jta; sekretarz* gminy, sksrbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy',

Uwaga: r ,..
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia

kazdei z rubryk.
2. Jezeli poszc z:eg6lnerubryki nie majduj4 w konkretnym przypadku zastosowani 4 nalezy wpisa6 "nie dotyczv"'

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynalt.zmolt poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zah dL majatku odrgbnego i maj4tku objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4

maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4'

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.

6. W czgsci a oSwiadcze nia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomoSci'

CZE,SC A
Ja,iiZelpodpisany, Slawomir Zdunek, urodzony 28 grudnia 1963r. w Lubartowie

zatrudniony 
-Gimnazjum 

nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie, dyrektor

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

gospodarcz ej przezosoUy pelni4ce funtcle publiczne (Dz.IJ. Nr 106, poz- 679, z 1998r' Nr 113, poz' 715

i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.Nr 49, por. +tZ, z2000r.Nr 26, poz.306 oraz 22002 r. Nr 113, poz'984 i

Nr 214, poz. l306) oraz ustawy z an;i8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r' Nr 142,

poz. $ri oraz z2002r.Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz' l27l i Nr 214,

poz. lg06), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2efskiej

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I. Zasoby pienigZne:
- srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycry

- Srodki pienigZne zgtomadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotycry; na kwotg: nie dotyczy

II.
l. Dom o powierzchni: 127 m2, o warto6ci: 200 000,0021; tytul prawny: wlasnosd

2. Mieszkanie o powierzchni 41,70 m2, o wartoSci: 260 00021;

tytul prawny: wlasnoSciowe prawo 9o lokalu, wsp6lwlasnoSd maj4tkowa

Miesikanie o powierzchni 50,70 m2, o wartosci: 340 00021;

tytul prawny: wlasno5ciowe prawo do lokalu, wspolwlasnoS6 maj4tkowa

:. dospoOarstwo rolne: todzai gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotycry

o wartoSci: nie dotyczy rrodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawnY: nie dotYczY

i t"gotytulu osi4gn4iernw roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci: uZytki rolne
powierzchnia:2,05ha
o warto6ci: 700021

tytul prawny: wlasnoSd

5. dzialkabudowlana
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powierzchnia: 1800m2
o wartoSci: 70 00021

tytul prawny : wsp6lwlasnoSd maj 4tkowa

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbE i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni| l0% udzial6w w sp6lce: nie dotycry
Ztego tytulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0%o akcji w sp6ice: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dofycry

V.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku odrgbnego) od

Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich aviqzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y
poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
l. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz{ (nalezy poda6 formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotycry
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry

Z tego tytulu osiqgnqlem(lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dofycry
2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nale?y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dofycry

- osobi$cie nie dotycry
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry

Ztego tytutu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dofyczy

VII.
l. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotycry

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dofyczy
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): nie dotycry
-Jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dofyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarcz4: nie dotycry
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycry
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotycry
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VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem kwot

uzyskiwany ch z kuhdego tYtulu :

85 883,8021 - z tytufu zatrudnienia w Gimnazjum nr 2

526,0021- umowa o dzielo
2387 ,6721- prawa autorskie i inne prawa, o kt6rych mowa w art. l8 ustawy

Ix.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalely poda6 markE, model i rok produkcji):
Toyota RAV4 DCAT, 2007t.
Chevrolet SPark, 2012t.

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poZyczki otaz

warunki, nu jutirt zostaty udzielonei*ob.ikogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

175 69g,ZOi - pfO BP kredyt hipoteczny na zakup mieszkania;

cz4sc B

Jtdreszamieszkaniagsg=-bJ=skledgiageip5Wie9gzepie:

ia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czqSci A (adres):

powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iL napodstawie art.233 $l Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Lubart6w; 27 kwietnia 2017r.

I NiewlaSciwe skreslii'
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakesie

gospodarstwa rodzinnego.
t Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'

produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie
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