
oSwraoczENIE MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy osoby zaruqdzajqcej i czlonka organu zamqdzajqcego gminnq osobq
prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jtat

,...Lubart6w......., dnia 26.04 .2016 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupetnego wypelnienia kaidej z rubryk
2. JeLeliposzczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania' naleZy

wpisa6 "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleinoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafi do maj4tku odrgbnego i majqtku
obj gtego malierlsk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgsciA oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za5 informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajtcego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

czqsc A
J a, nizej podpisany(a), Malgorzata Anna Gryglicka - Szczepaniak, Gryglicka

(imiona i nazwisko oraznan,isko rodowe)

urodzony(a) I 1.11.1970 r. w Lublinie

Lubartowski OSrodek Kultury, dyrektor....

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)
po zapoznartiu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogtaniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998r.Nr 113, poz.715 iNr l62,poz. l126,z1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306
oraz22002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o
samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. l59l oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62,
poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr214,poz. 1806),zgodnie zart.24htej
ustawy oSwiadczam,2e posiadam wchodzQce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 9.114,6021

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

na kwotg: nie dotyczy

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

tytul prawny: ............ nie dotyczy



2. Mieszkanie o powierzchni: ...58. m2, o wartosci: ..200.00021.

tytul prawny : .......sp61 dzielcze wlasnoSciowe.............

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

o wartoSci: ...... nie dotyczy......rodzaj zabudowy: ... nie dotyc2y............

tytul prawny: .................. nie dotyc 2y..............

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubieglym przych6d i doch6d w

wysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo6ci:

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

o wartoSci: nie dotyczy

tytut prawny: ........ nie dotyczy

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbE i emitenta udzial6w:

nie dotyczy.

nie dotyczy
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz llYo udzial6w w sp6lce:

. nie dotyc2y................

Ztego qrtulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .... nie dotyczy

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podad liczbg i emitenta akcji:

. nie dotyc2y................

. nie dotyc2y................
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?l}Yo akcji w sp6lce:

....... nie dotyczy.....
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ...... nie dotyczy.

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek,zwyl4czeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargt - naleZy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

.... nie dotyczy.....



VL
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz{ (nale?y podad formg prawn4 i przedmiot

&ialalnoSci) : ............................ nie

dotyczy.....

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami ..... nie dotyczy.....

Ztego Qrtutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w

wysokoSci: .... nie dotyczy.....

2. ZarzqdzandzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

.... nie dotyczy.....

vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie dotyczy

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

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ nie dotyczy.....
Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci: ........ nie dotyczy.....

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

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

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

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

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

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarcz4:

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

- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): ........ nie



VL
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz{ (nalely podai formg prawlrq i przedmiot

dzialalnoSci): ............................ nie

dotyczy.....

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami ..... nie dotyczy.....

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w

wysokoSci: .... nie dotyczy.....

2. Zarz4dzandzialalnoSci4 gospodarczqltbjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleZy poda6 formg prawrQ i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

.... nie dotyczy.....

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

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): ....... nie dotyczy.....

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

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

Ztego tytutu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci: ........ nie dotyczy.....

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4dn (od kiedy): ....... nie dotyczy.....

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

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

Ztego tytutu osiEgnqlem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarcz4:

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

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



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

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

Ztegotytutu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy

vm.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lvb zai96, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

Umowa o prac? - doch6d: 82.505,0021

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

mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

.nie dotyczy

x.
[oAo*iqr*ia pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i

polycrkioraz warunki, na jakich roituty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarueruem, w jakiej wYsokoSci):

...nie dotyczy ...

cz4sc B
Adres zamieszkania osoby skladaj4cej o6wiadczenie: '

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czgsci A (adres):

1. .............. nie dotYczY

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

3. .............. nie dotYczY

4. .............. nie dotYczY

powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i?napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

...Lubart6w,26.04.2017r. ......
(miejscowoS6, data)
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