
oSwra.nczENIE MAJ^4TKOWE

Lubartdw,
(miejscowoSC)

25.04"2017r"
(dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowipana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypehrienia

kahdej zrubryk.
2" Je1eli poszcz.jOm" rubryki nie majduj4 w konkretnym pr4ipadku zastosowania, naleLy wpisa6 

"nie
dotyczy" "

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynale2noSC poszczeg6lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzaido majqtku odrgbnego i maj4tku objqtego malZeriskq wsp6lnosci4

majqtkow4.
4" Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq'

5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzyelnosci pienigzne.

6. W czgsci A oswiidcze niazaia*es4 informacje jawne, w czgsci i] zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomosci'

cz\sc L

Ja, nikej podpisany(a), Beata Gdidi-staszek zd' G6'di
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06.04. I 966 roku w Lublinie...

Urzqd Miasta Lubartdw, " " " " " " "naczelnik wydzialu

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publicme (Dz. U. Nr 106, poz' 679, 21998 r' Nr I 13'poz'715 i

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.Nr 49, poz" 483,22000 r' Nr 26, poz' 306 orazz2002 r' Nr 113' poz' 984 i Nr

214, po2.1806) oraz ustawy z dniaS marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r' Nr 142, poz'

l59l oraz 22002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984,Nr 153, poz' l27l i Nr 214, poz'

1g06), zgodnie z aft. Z4htej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad matrZefiskiej wsp6lnoSci

maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I. Zasoby pienigine:
Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 148 000 zl (majqtek odrgbny)"'

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: 725 euro, 254 $ (majqtek odrgbny) '

papiery warto6ciowe: nie dotYczY.



II.
1. Dom o powierzchni: 143,9m2 pow.uZ + garuZo pow. 22,8m2 w budowie, o wartoSci: 370 000 zl

... tytul prawny: prcwo wlasnoici (majqtek odrgbny).
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .. .

o wartoSci: .... rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ....
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ...

4. Inne nieruchomo6ci: powierzchnia: 1/ dzialka pow. 1247 m2 o warto1ci: 156 000 zt , na h6rej
zlokalizowany jest dom w budowie wymieniony w pkt. IL l.
tytul prawny: prawo wlasnoici (majqtek odrgbny).
2/udzial w dzialce zabudowanej o pow. 39,I 1m2 wroz z boksem garaiowym o wartoSci: 35 000
zl ....
tytul prawny: prcrwo wsphlwlasnoici (majqtek odrgbny)

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy...
,dzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni| lOyo udzial6w w sp6lce:

ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy rri? l}o akcji w sp6lce:

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, zwyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Patistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nalely poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie
dotyczy.
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VI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz4t2l lnalezry poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalnoici): nie

dotyczy.

osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

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

2. ZarzqdzandzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleLry poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

osobiScie nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...
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vII.
l. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

2. W sp6tdzielniach: nie dotyczy
j estem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3) (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarczE: nie dotyczy.

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

V[I. Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgt,, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu: ze stosunku pracy w 2016r" 92312,94 zl brutto,

umowa zlecenia 44 zl brutto.
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jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.



IX. Skiadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy podad markg, model irok produkcii): nie dotyczy,

X. Zobowiqzaniapienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych,w tym zaciqgnigte kedyty i

pohyczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w rvtiqzku z jakim zdarzeniem' w

jakiej wysok osci): lcredyt hipoteczny w wysokoici 105 000 zt w BZ WBK w zwiqzku z budowq domu

mieszkalnego, oprocentow anie zmienne,
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cz4Sc n
Adres zamieszkania osoby skladaj 4cej oSwiadczenie :

Mieisce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czgsci A (adres):

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), ii. na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

Lubartiw, 2 8. 04. 2 0 I 7 r,

(miejscowo$C, data)

[| NiewlaSciwe skreSlid.

zakesie gospodarstwa rodzinnego,
utierzgcej, w formie i

[3] Nie dotycry rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,
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