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Uwaga:

1. Osoba skladająca ośwĺadczenĺe obowĺązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
ĺ zupełnego wypełnienia każdej z rubrylĺ.

2. Jeżelĺ poszczególne rublyki nĺe znajdują w konkretnym pnypadku zastosowanĺa' naleĘ
wpĺsać''nie dotvczv''.

3. Osoba skladająca ośwĺadczenie obowivana jest okľeślió przynależność poszczególnych
skladnĺkĺíw majątkowych' dochodĺów ĺ zobowĺązań do majątku odrębnego ĺ majątku
objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. oświadczenĺe o stanie majątkowym doĘcry majątku w kľaju ĺ za granĺcą.

5. Oświadczenĺe o stanie majątkowym obejmuje również wĺerzytelności pĺeniężne.

6. W częŚci A ośwĺadczenia zawarte są ĺnfoľmacje jawneo w części B zaś ĺnformacje nĺejawne
doĘczące adresu zamieszkanĺa skladającego oświadczenĺe oraz mĺejsca położenia
nĺeľuchomości.

CZĘŚĆ A

I a, nizej podpisany (a),

uľodzony (a)

Zaľzqd Dróg Miejskich, ul. Łqkowa 8, 2I _ 400 Łuków
Ęrektor

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

pa zapoznaniu się z przepisarrli ustawy z drua 21 sieľpnia t997 r. o ogľaniczeniu prowadzenia
działalności gospodaľczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. j. Dz U. z 2017 r. poz. 1393
ze zm.) oraz ustawy z drua 8 maľca 1990 r. o samoľąđzie gminnym (t. j. Dz. U. z20l9 r. poz. 506),
zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład mďżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

?..A

Mare k Stani s ł aw ĺłĺiqc ki ewicz
( imiona i nazwisko oľaz nazwisko ľodowe )

13. 11. 1978 ľ.w Łulrowie

I.

Zxoby pieniężne:
- środki pienięane zgromadzone w walucie polskiej:
_ śrođki pieniężne zgromadzone w wďucie obcej:
- papiery waľtościowe:

na kwotę:

1 15 tyś. zł - współwłasność małzeńska
nie doýczy
nie doýczy
nie doýczy

w6ĺłab2, 2020



il.

1. Dom o powieľzchni : 220 m2, o wartości: 350 ýĺ zł tytułpÍa\ľny: współwłasność _ I/2

2. Mieszkanie o powierzcÍllll: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy Ęrtuł prawny: nie doýczy

3. Gospodaľstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: nie doĘczy 

' 
powierzchnia: nie dotyczy

o waľtości: nie doýczy
rcdzaj zabudowy: nie doĘczy
t5rtuł pľawny: nie doýczy
Ztego tytufu osiągnąłem (ęłaffi) w roku ubiegłym prrychőd i dochód w wysokości: nie doýczy

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1) działlra o powierzchni ]004 m2 ząbudowanaw/w domem,

2) budynek gospodarczy z garażami o łqcznej pow. 90 łtŕ
o wartoŚci: ]) 250 ýs. zł

2) 100 ýs. zł
Ęrtuł prawny: 1) i 2) wspótwłasność _ 1/2

ilI.

Posiadam udzĺały w społkach handlowych_naIeŻy podaó liczĘ i emitenta udziałów:

nie doýczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy nlŻ l0% udziałów w spółce:

nie doýczy

Ztego qrľułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:

nie doýczy

rv.

Posiadam akcje w spółkach hanďowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie doýczy

akcje te stanowią pakiet większy ruŻ l0% akcji w spółce:

nie doýczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

nie doýczy



v

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pruynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
teľytorialnego, ich zrłłiązkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któľe podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ naleĘ podaó opis mienia i datę nabycią od kogo :

nie doĘczy

vI.

l. Pľowadzę dziďalność gospodarcz{ (nalezy podać foľmę prawną i przedmiot działalności) :

_ osobiście "ľ,,';ľ;?*

_ wspólnie z innymi osobami nie doýczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doýczy

2. Zarządzam działalnością gospodaľczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działďności (naleĘ podaó formę pľawną i przedmiot działalności): nie doýczy

- osobiście nie doýczy

- wspólnie zimymi osobami nie doýczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłaaft) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie doýczy

vII.

1. W społkach handlovYych (nazwa, siedziba spółki ): nie doýczy

- jestem członkiem zaruąđu ( od kiedy ): nie doýczy

_ jestem członkiem rady nadzoľczej (od kiedy): nie doýczy

_ jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doýczy

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości; nie doýczy

2. W społdzielniach :

nie dotyczy
_ jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie doýczy

- jestem członkiem rađy nadzorczej3 (od kiedy): nie doýczy

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

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy



3. W fundacjach pľowadzących działalność gospodarcą: nie doýczy
- jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie doýczy

- jestem cżonkiem ľady nadzorczej (od kiedy): nie doýczy

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doýczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doýczy

vIu.

Inne dochody osiągane z Ęrtułu zatrudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanychzkażdego Ęrtufu:
- zatrudnienia w Zarzqdzie Dróg Miejskich zą 20] 9 r. - dochód brutto ] 38 5 1 3,90 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o waľtości powyżej 10 000 złoĘch (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych należy podać marĘ, model i rok produkcji ):

- samochód osobowy MERCEDES _ BENZ, E 220 CDI z 2002 ľoku _ współwłasność małżeńskg,

- samochód osobowy yW PoLo ]'2 z 2005 rohl_współwłasność mąłżeńslra,

- przyczepa kempingowa BURľTNER, FUN TK 480 z ]998 roku-współwłasność małzeńslro.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągtĺęte kľedyý ipożyczJ<t
orźV warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zvĺlązkll z jakim zdaľzęlĺem, w jakiej
wysokości):

nie doýczy



czĘŚĆ n

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie aľt. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie niepľawdy lub zatajenie pľawdy grozikarapozbawienia wolności.

Łuków, 17.02.2020r
( miejscowość, data ) (

v!
pqápis )

l Niewłaściwe skĺeślić.
2 Nie dotyc zy działalności wytwór czej w rolnictwie w zakľesie pľođukcji ľoślinnej i zwierzęcej'

w formie i zakľesie gospodaľstwa ľodzinnego.
3 Nie doty" zy rad, nađzotczy ch spółdzielni mieszkaniowych.


