
oSwranczENrE MAJATKowE
rvqita; zastQpey rvqita; sekretarza gmin:'; skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
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Lubartdw, dnia 24.04.2017 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
I . Osoba sktradaj 4ca oSwiadczenie obowiqzana j est do zgodneg o z prawd4 starannego i

zupelnego wypelnieni a kaZdej z rubryk.
2. Jeheli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale?y

wpisa6 "nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleanoSi poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzaido majqtku odrgbnego i maj4tku
obj Etego malZerisk4 wsp6lnoSciq maj qtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. o swi adc zenie maj qtkowe obej muj e r6wnie2 wi erzytelno sci pieniqZne.
6. W czqSci A oSwiadczeniazawarte sqinformacje jawne, w czgsci B zal informacje niejawne

doty c zqc e adre su zamie szkani a skladaj qc e g o o s wi ad czenie oraz m i ej s c a
poloZenia nieruchomoSci.

czEsc A
J a, nizej podpisany(a), ............ ...........&oiena Stawrew z d. Mazurek

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) .................26.05.1957 r.................. w ........... .......Lubartowie

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie, dyrektor przedszkola.

(miej sce zatrudnienia, stanowi sko lub funkcj a)
po zapozrtaniu sip z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 1 13, poz.7l5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz.306
otaz 22002 r. Nr 1 13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (Dz.U.22001r. Nr 142, poz.1591 orazz2002r.Nr 23, poz.220,Nr 62,
poz. 558, Nr I 13, po2.984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzece w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odrEbny:

I.
Zasoby pieniE2ne:
- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie polskiej: .......70.000,- zl

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

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

na kwotE: ...............nie dotyczy.



II.
1. Dom o powierzchm: .....70......h2, o wartoSci: .............200 000,- zl

tytul prawny: ................ ...w spdlwlasno S 6

2. Mieszkanie o powierzcltni: .....nie dotyczy........ ffi2, o wartosci: ............nie dotyczy

tSrtul prawny: ............. ...nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .............nie dotyczy.. powierzchnia: .....nie dotyczy

o wartoSci: ........nie dotyczy...............rodzaj zabudowy: .......nie dotyczy.

tlrtul prawny: ................ ..ni e dotyczy

ztego tl.tulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

.........nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

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

o wartoSci: nie dotyczy,

t1.tul prawny: .............. .nie dotyczy,

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleay poda6 liczbE i emitenta udzial6w:

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

,dzialy te stanowiqpakiet wiEkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce:

.......nie dotyczy

ztego tytulu osi4gnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

........nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nare2y poda6 liczbq i emitenta akcji:

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

akcje te stanowiqpakiet wiEkszy ni? l0% akcji w sp6lce:

........nie dotyczy

III.

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



v.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek,zwyl4czeniem mienia przynaleanego do jego majqtku
odrpbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu-
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nistEpujEce mienie, tt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalely poda6 opis mienia i daiE natycia, od kogo:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): ..........nie dotyczy......
ztego tytulu osi4gnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.nie dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz{ (nalezy poda6 formE prawn4i przedmiot dzialalnoSci):

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

- osobiScie .............nie dotyczy.....

- wsp6lnie z innymi osobami ..nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarz4dzam dzialalnoSciQgospodarczElub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podad fo.mg prawre i przedmiot dzialalnosci):

.nie dotyczy

- osobiScie. ................nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami .nie dotyczy
ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

,....nie dotyczy

YII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

..nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): ..nie dotyczy.

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

..nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: ....nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .................nie dotyczy.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ............nie dotyczy



Ztego tl.tulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

...nie dotyczy,

3 . W fu ndacj ach pro w adzqcy ch dzialalno Sc go sp o darczE:

,.nie dotyczy,

- jestem czlonkiem zaruqdl (od kiedy): .....nie dotyczy......

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

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

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

.nie dotyczy.

vIII.
Inne dochody osi4gane ztyiilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zqg6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuhdego tytulu:

z tytulu zatrudnieniaw Przedszkolu Mieiskim nr 4 w Lubartowie - 82 191,54 zl za 2016 r. .........

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10.000 z\otych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markE, model i rok produkcji):

Nissan Primera 12 - 2006 r. - wspdtwlasnoit

Honda CRV - 2008 r. - wsp6lwlasnoit

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciryniEte kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

20.000 zl (poiyczka na remont domu)

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



czqsc B
Adres zamieszkania osoby skladaj4cej oSwiadczenie:

.Mieisce nolo2enia nieruchomo(ci rwmienionych w punkcie II cze(ci A (adre$: =_-=__-

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za
po danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kar a p ozbawi enia wo lno Sci,

Lubartdw, dn. 24.04.2017 r.
(miejscowoS6, data)

G-'fut. ./C lJ
(podpis)

I NiewlaSciwe skreSlii.

'Nie dotyczy dzialalnoSci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie

^ 
gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


