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Uwaga:
l. Osohe skladajqca ofwisdczenie olrcwi?ra1g jest do zgodnego z prawd4'

starf,nnego i zupetrego wypctrienia katdej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkrctnym przypadku

zastosowania., nale*y wpisad " nie dotyczy " .

3. Osobs sktadajqca oSwiadczenie obowiqzane jest okre6lid przynalelno6d
poszczegrilnych skladnik6w maiqtkowych' dochoddw i mbowi4zai do majqtku
odrlbnego i majqtku objgtego maDeiskq wsp6lnoSci4 majqtkowq.

4. O5wiadcunie majqtkowe dotyczy nrajitku w kraju i za granic4.

5. (Xwiadczenie majqtkowe obejmuje niwniei wierzytelno6ci pieniginc.

6. W czg6ci A o6wiadezenia zawar.te sq informacje jawne, w cz96ci B zaf informacje
niejawne dotyczqce adteso zamieszksnia skledajqcego ofwiadczenie oraz miejsca

poloicnia nieruchonp6ci.

czEsc A
Ja. nizej podpisany(a), Miroslaw Slawomir MAKAREWICZ

(tmiona i na.ilwisko tlraz naz.rvisko ro<lowc)

urodzony(a) 16. 11.1969r. w Wlodawa

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lubartowie - p.o. Dyrektora
(micjsce Tatrudnicnla, slano$ lsk() Iub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia lw| r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalno6ci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ol7 r. poz.

1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2Ol7 t.

poz. 1868). zgodnie z art. Zt tej ustawy o6wiadczam. 2e posiadam wchodz4ce w sklad

matZefiskiej wsp6lno5ci majq&owej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pienigine:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 36 8G34 zt (mai2efiska wsp6lnoSd

majqtkowa)

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: 12ll,68 EUR (mahe6ska wspdlno6d

majqtkowa)

- papiery wano5ciowe: N ie dotYczy
na kwotg: N ie dotyczy
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II.

l. Dom o powierzchni: 156 m2. o wartoSci: 700 ty5. zt , Gara2 wolnosrojQcy o

powierzchni 50 m2 warto66- 6O tyS. zl c2. Mieszkanie o powierzchni: rn2, o
warrosci: rytutprawny: Mat2eriskawsp6lnoic maj4tkoira-wsp6h,vtasnoSi

3. Gospodarstwo rolne: Nie dotyczy
rodzajgospodarstwa:,powierzchnia:
o warto6ci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytufu osiqgn4lem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:
4. Inne nieruchomo6ci: Dom na dzialce 50O m2 + droga w u2ytkowaniu wieczystym
powierzchnia: 100 m2

o wartosci: 300 ty6. zt
tytul prawny: wlasnoSc odrgbna

Dziatka 900 m2- wartos6- 250 ty6 zl + dzialka 185 m2- wartos{ lO tys zl- rytut prawny-
matief,ska wsp6lno6d maj4&owa- w sp6twtasno6i
III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w: Nie
dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy nli lo9o udzial6w w sp6lce: Nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: Nie dotyczy
IV
Posiadam akcje w sp6ikach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji: Nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy nil lOio akcji w sp6lce: Nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: Nie dotyczy
v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek. z wyt4czeniem mienia przynale2nego do jego majq&u
odrpbnego)od Skarbu Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i
datg nabycia, od kogo: Nie dotyczy
vI.

?Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq
dzialalno5ci):

Nie dotyczy
osobiScie

(nale2y podad formg prawnq i przedmiot

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytufu osiqgnelem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
2. Zan4dzarn dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawiciclem, pelnomocnikiem

takiej dzialalnoSci (nalezy podai formg prawnq i praedmior dzialalno6ci)
Nie dotyczy

fr



VII

osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki ); NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osi4gnQlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko ci:
W sp6ldzielniach: NIE DOTYCZY
jestem cdonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnQtem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno5c gospodarczq: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej 1od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

VIII.
Inne dochody osiEgane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanycb z kaidego tytufu:

SP ZOZ l-ubart6w- wynagrodzeoie- 6 5*,& zl
Powiat Lubartowski- umowa o dzieto- 38 232,00 d
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie- umowa o prac?-
l8 6-52.O1 zt

Urzqd Gminy Wojciech6w- umowa o dzielo- 6 480.0O zl
Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie- wojskowa renta inwalidzka- ?3 ffi,12 zl

D(. Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej l0 00 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podai markg, model i rok produkcji): Samoch6d osobowy SUZUKI
SX-4 S-CROSS rok prrcd. 2015 -mal2ciska wspdlno6i majqtkowa- wsp6twlasnoSd

x.
Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powyzej l0 0O zlotych, w tym zaciQgni?te kredyty
i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobcc kogo. w zwiqz-ku z jakim
zdazeniem. w jakiej wysoko6ci):

Kredyt hipoteczny- Deutsche Bank- 80 tys. euro - budowa domu
Kredyt hipoteczny- Deutsche Ban- 30 tys. euro- zakup dzialki
Kredyt gotowkowy- Alior Bank- 80 tys. zl- budowa gara2u
Kredyt gotowkowy- MBank- 106 tys. zl
Karta kredytowa - PKO BP- 14 tys. zl
Karta kredytowa- PKO BP - 15 tys. zl

Powylsze mbowiqzania-matZef ska wsp6lno6i majqtkowa
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czEsc B

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 S I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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2Nie 
dotyczy dziahlnodci wytw6rszsj w rolnictwic w zakrEsi€ Fodukcji rodlinncj i zwicrzQocj, w l'ormie

i zakrcsic gc@antwa rodzi tcgo.
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