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Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy

wpisa6 "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleino5d poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego malZe[sk4 wsp6lnoSciq maj 4tkowq.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuj e r6wniei wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B za5 informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomo5ci.

cz4sc A
Jab rnzej podpisany(a), Bober Marian,

(imiona i nazwisko oraznaztisko rodowe)

urodzony 6 grudnia 1959 roku w Kocku,

zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra F'irleja w Lubartowie
na stanowisku Dyrektor Szkoly

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. 22001Nr 142, poz.1592 oraz 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, nr 113, poz.
984, Nr l53,poz.l27l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.186), godnie zart.25c tej ustawy
oSwiadczam, ze posiadam wchodzQce w sklad mal2eriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

L
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycry

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwotg: nie dotyczy

IL
l. Dom o powierzchni: nie dotyery, o warto5ci: nie dotyczy

t5rtul prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotycry, o wartoSci: nie dotycry

Qrtul prawny: nie dotyczy



3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: nie dotycry powierzchnia: nie dotyczy

o wartoSci: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyezy

t5rtul prawny: nie dotyczy

Ztego tytufu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

ztego tytulu nie osi4gnqlem Zadnych dochod6w

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie dotycry

o wartoSci: nie dotycry

tSrtul prawny: nie dotyczy

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudziaNem powiatolvych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleiry podad liczbg i emitenta

udzial6w:

nie dotycry

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ruZ10o/o udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

ztego tytutu nie osiqgnqlem 2adnych dochod6w

2. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta u&ial6w:

nie dotyczy

Ztego qrtutu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

ztego tytulu nie osi4gn4lem Zadnych dochod6w

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem powiatowych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczesbricz4 takie osoby - naleiry poda6 liczbE i emitenta

akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ruL10% akcji w sp6lce:

nie dotycry

Ztego tyhrtu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

ztego tytulu nie osi4gn4lem Zadnych dochod6w

2. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

nie dotycry

Ztego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:



ztego tytulu nie osiqgn4lem iadnych dochod6w

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek,zwyl4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwq innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zit4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nale?y poda6 opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie dotycry

vI.
l. Prowadzg dzialalno66 gospodarcz4 (naleZy podad formg prawne i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie nie dotycry

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry

Ztego tytutu osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

ztego tytulu nie osi4gn4lem Zadnych dochod6w

2. Zarzqdzan dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleLry podad formg prawrrg i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotycry

- osobiScie nie dotycry

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry
Ztego tyhrtu osi4gn4lem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

ztego tytulu nie osi4gn4lem 2adnych dochod6w

VII.
W sp6lkach 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 dotycry

Ztego tytutu osi4gn4lem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

ztego tytulu nie osi4gn4lem Zadnych dochod6w

YIil.
Inne dochody osi4gane z grtutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE(,,2
podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tyhrtu:

Dochody z tytulu zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie za rok 2013
wynosze 82 711167 zl. brutto (osiemdziesi4t dwa tysigcy siedemset jedenaScie zlotych
671100)



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podad markg, model i rok produkcji):

Samoch6d osobowy marki NISSAN Qashqai, rok produkcji 2010 o warto5ci 30 000 zl.

x.
Zobowqzarua pienigzne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgruEte kredyty i
poiryczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeriem, w j akiej wysoko5ci) :

Brak zobowi4za;ir

cz4sc B
Adres zamieszkania osoby skladaj4cej oSwiadczenie:

Miejsce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czgSci A (adres):

1. nie dotycry

\Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karu pozbawienia wolnoSci.

Lubart6w, dnia 20 kwiecieri 2017 r. e:94
/dodpis)


