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Uwaga:
t

Osoba

składająca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia

każdej

2.

z rubryk.
Jeteli poszczególne rubryki nie
"nie doł;ygy",

3.

Osoba

4.

5.
6.

znajdują

w konkretnym przypadku zastosowania,

należy

wpisać

składająca oświadczenie obowiązana jest okre&lić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniętne.
W częścl A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części zaś informacje niejawne
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomości.

a

dotyczące

adresu

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

MAREK LUCJAN
\!fruOl1a 1 nazwisko oraz nazwisko rooowe)

10.12.1970 r, w Krzyźowicach
Urząd Gminy w Pawłowicach - osoba pełniąca
wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów

funkcję

Wójta Gminy

Pawłowice

{rrueisce zatruontenia. stanowisko lub funkCJal
po zapozr13!lltl się z ~1 ustawy z (j(!ia 21 S!erpnia 1997 r c cgtan1tzoon.1 ;:m::iwamerna dl!ala!ft()śc1 gosproarczei przez osoby pein1ące
lurlkqe pubilczne (Oz U Nr 100, poz 679. z 1998 r Nr 113. poz 715' Nr 162. poz 1126. z 1999 r Nr 49, poz 483. z 2000 r Nr 26 poz 300
oraz z 2002 t Nr 113 Poz 984 i Nr 214 poz 100$) oraz \JS!awy z (j(\ia8 marca 1990 r o samoo:ądve gminnym {Oz u z 2001 i Nr 142 pez
1591 oraz z 2002 r Nr 23. PoZ 220. Nr 62, pez 558, Nr 113. poz. 984. Nr 153, poz 1271!Nr214. poz 1800), zgodnie z art. 24h l e
slawy
J/' ·
oświoor..zarn. te p0s1aoam wchoo;::ące wsklad ma!źeńsluei wspó!nOSCi maJątl<.Owej ~ma1ą1efi OOfętiRy. . /;::~

L Zasoby pieniężne:

/

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- wartość rachunku w Ubezpieczeniowym Funduszu
Ubezpieczeń na Życie S.A, wartość rachunku: 6080,12 zł.
- lokata w BS Pawłowice 52 360 zł.
• rachunek bieżący w PKO BP: 26 900 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe: nie dotyczy

Kapitałowym

nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

/.?

'

t,~

w AVfVA· Towarzystwo

li.
1.

a. Dom o powierzchni: 217 m2, o wartości: 1OO OOO zł. , tytuł prawny: współwłasność
b. Dom o powierzchni: 310 m2, o wartości: 450 OOO zł., tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy. tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
1) działka 940 m2, zabudowana domem z pkt. 1a o wartości 20 OOO zł. - współwłasność,
2) działka 2 025 m2, zabudowana domem z pkt. 1b o wartości 60 OOO zł. - współwłasność,
3) działka 1 722 m2, niezabudowana o wartości 90 OOO zł. - współwłasność,
Ili. Posiadam udziały współkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am} (nabył

mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub
od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu • należy
podać apis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
·wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
·osobiście
nie dotyczy

pełnomocnikiem

takiej działalności

nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) wroku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy.

2

niedotyC%Y

~~~dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowei lub zajęt, z podaniem kwot
uzyskiwanych t każdego tytułu:

dochód ze stosunku pracy: za okres 01.01.2014 r. do 21.09.2014 r.: 93 361,63 zt
dochód z wynajmu domu: 10 800 zł.

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartosci powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji
samochód osobowy Citroen C8 z 2002r. współwłasność, wartość: 11 OOO zł.
samochód osobowy Renault Scenic z 2010r. współwłasność, wartość: 38 OOO zł.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10,000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, wzwiązku z 1akim zdarzeniem, wjakiej wysokości):

Nie dotyczy
3
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Oświadczenie składam Ś'Madomy(a), iż

woJności.

Powytsze lub zat>Jen1e prawdy g10z; kara /lOzbawienia
na P<ldstaWie art 233 § 1 Kodeksu karnego za P<>danie
niepraWdy

Pawłowice, dnia 21.09.2014 r.
{miejscowość;, data)
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