
oSwr^q.oczENIE MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzai\cej i czlonka organu zarzqdzaiq..g: if:fn4 
osobq

prawnQ o"u, o'ory wydajqcej decyzje administracyjoe w imieniu w6jta.

Lubart6w, dnia 12 kwieciefi20l7 r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o$wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypehienia ka2dej z rubryk
2. Jeielipo-rr.rlgOtne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania' naleiy

wpisad "nie dotYcry".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowipana jest okresli6 prrynale2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w -u;4tt ot*ych, dochod6w izobowiqzafido majqtku odrgbnego i maj4tku

obj gtego malierfiskq wsp6lnoSci4 maj4tkowq'
4. OswiaJczenie majqikowe dotycry maj4tku w kraju i za granicl
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigine.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawtrtes4 informacje jawne, w czgsci B za;S informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajecego o5wiadczenie oraz miejsca

poloZenia nieruchomoSci.

CZ4SC A

Ja, nikej podpisany, Radoslaw Jan Stgpiriski urodzo"y ?4 puadziemika 1979 r' w Lublinie'

zatrudni,ony w rJrzgdzie Miasta Lubart6w ul. Jana Pawla lI12,21-100 Lubart6w na stanowisku

Zastgpcy Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Miej skiej

po zapoznzuriu sig z przepisami ustawy z drlia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodar"r"i prr", osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z

1 998 r. Nr 1 1 3, poz. 7 15 i Nr 1 62, por. i126, z 1999 t.Nr 49, poz. 483, z 2000 t'Nr 26, poz' 306

oraz 22002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o

samorzqdziegminnym-(Dz.u.z2o0l r.Nr 142, poz.l59lorazz2002r.Nr23, po2.220,Nr62,

poz. 55"8, Nitt:, "poz-.984, Nr 153, poz. l27i i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art' 24h tei

ustawy oSwiadcz#, ze posiadam wchtdzqce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub

stanowi4ce m6j maj4tek odrgbnY:

pienig2ne:

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotYczY

II.
1. Dom o powierzchni: nie dotYcz

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: nie dotYczY

4. Inne nieruchomoSci: nie dotYczY

L
Zasoby



UL
posiadam udzialyw sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta udzial6w: nie dotvczv

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy nill0o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Ztegotytutu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
posiadam akcje w sp6lkach handlowych - narezy poda6 liczbg i emitenta akcji: 900 akcji PCC

Rokita S.A.

akcje te stanowiq pakiet wigkszy rizt0% akcji w sp6lce: nie

Ztegotytutu osiqgnQlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:4 341'05 zl'

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z vtylqczeniem mienia przynaleimego- do jego majqtku

oargin.goj od SkarLu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

t.rytoriufr.go, ich zwiqzk6w lub od komunalnej oioby prawne.! lastqpujqce 
mienie, kt6re

poitegato zUyciu w drodze przetargu - naleby podad opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie

dotyczy

vI.
l. prowadzg dzialalnoS6 gospodar cz{ $raleiry poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczY

2. Zarzqdzam dzialalnoSci? gospo datczq,lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

1. W sp6lkach handlolYych (nazwa, siedziba spotki):

- jestem czlonkiem zatzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

.jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):niedotyczy

Ztegotytutu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6tdzielniach:

- jestem czlonkiem zatzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy): nie dotyczy

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):niedotyczy
Ztegotytutu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3 . W fundacj ach prowad zqcy ch dzialalnoS6 go spo darczq:

- jestem czlonkiem zatzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztegotytutu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy



vIIL
Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia rub innej dziaralnosci zarobkowej lub zaj96,

podaniem kwot uzyskiwanych zkahde.go tytulu:

i.Zlyr"n atruanilnia - dochoala ot<res I - xII 2016 r.64 392,75 zl.

2. Umowa zlecenie - doch6d za okres I - XII 2016 r' 9 929'04 zl'

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.009 zlotych (w przypadku pojazd6w

,nl.tt*i.rnych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

Samoch6d marki BMW model X3 rok produkcji 2012r'

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powy2ej 10.000zlotych, w tymzaciqgnigte kredyty i

poficil<roru, *ur,-ki, na jakich zoitltr udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

CZESC B

Adres zamieszkania osoby skladaj qcej oSwiadczenie :

Miejsce poloZenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czgSci A (adres): nie dotyczy

powyZsze oswiadczenie sktadam swiadomy, i2 na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci'

\ls:ry).:.:...r...11.:..?.L'. l.?.1]. :.'..
(miejscowoS6, data)

rNG*tXci*" st .Sfe.
2 Nie dotyczy dzialalnosci v,.ytw6rczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roStinne.l i zwierzgcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
, iti. Aoty. zy r ad nadzoi czy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.

(podpis)


