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czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,
organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdz iqcej i czlonka organu z rzqdzaiqcego

powiatowq osobA prawnA oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne
w imieniu starostyl

Lubart6w, dnia24 sierpnia 2022 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4,

starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania, naleiy wpisad "nie dotycry".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynale2noSd

poszczeg6lnych skladniktiw maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieL wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A
J a" ni2ej podpisdny (a), Lucj an Jerzy Mile szczyk, Mileszczyk,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 07.01 .1956 r. w Glgbokiem

Starostwo Powiatowe w Lubartowie
Wicestarosta

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1393) orazustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dziepowiatowym (Dz. U. 22017 r.
poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad
malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zxoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 283700,00- malzeriska wsp6lnoSi
maj4tkowa

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: 500- USD, 600- EuR-mal2eriska
wsp6[noSi maj4tkowa

- papiery wartoSciowe: akcje
na kwotg: 306908,7021- malzefska wsp6lnoSi majqtkowa

II.
1. Dom o powierzchni: 1) 140;2) l2O m2, o wartoSci: l) 200 000 zl, 2)220 000 zl tytul
prawny: malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa
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2. Mieszkanie o powierzchni: 59 m2, o wartosci: 160 000 zl tytul prawny: wlasnoSi,
mal2eriska wsp6lno56 maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: wydzier2awione, powierzchnia: 1 1,66 ha

o wafio5ci: 300 tys. zl
rodzaj zabudowy: budynki inwentarskie i magazynowe

Qrtul prawny: wlasnod6, przekazute w dzierZawg dzieciom, mal2efska wsp6lnoii
majqtkowa
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: gara216 m2

o warto$ci: 25 000 A
tytul prawny: wlasno56, malzeriska wsp6lnodi maj4tkowa

m.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w:
nie dotyczy
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w sp6lce:

nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:
nie dotyczy
ry.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:
Asbis- I 000; Benefit -l 5; Dino Polska- 225; KCI-3929:' Mirbud- 10000; PZU-I 000;
LSI-2500; Handtowy 200; MLSYSTEM 100; Polimex- Mostostal- 9000; R22- 500;
xTB 1601.

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nizl0%o akcji w sp6lce:

nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

38683,82 zl
v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego)od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zrvi4zku metropolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry podai opis mienia i
datg nabyci4 od kogo: nie dotyczy

2

VI

Dzialka nr 588, powierzchnia: 0,1010 ha, obrgb geod. 001,
wartoSi 65000 zl.
malzeiska wsp6lno5i maj 4tkowa.



VII

1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarcz4i (nalezy podac formg prawnq i przedmiot
dzialalnodci):
nie dotyczy

- osobi6cie
nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:
nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalno6ci (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnodci):
nie dotyczy

- osobiScie
nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

nie dotyczy
2. W sp6ldzielniach:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zan4d,t (od kiedy):
nie dotycry

- jestem czlonkiem rady tadzorczel3 (od kiedy):
nie dotyczy

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

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

nie dotycry
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarczq:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
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Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

nie dotyczy

vm.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEe,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
doch6d ze stosunku pracy - 108096,46 zl; renta - 3936,32 zl ; inne tr6dla - 334,621; -

maDeriska wsp6lnoSd maj4tkowa

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):
ci4gnik rolniczy New Holland-2008 r., samoch6d osobowy MAZDA CX5-2016 r. -
malZefi ska wsprilnoSd maj 4tkowa

cz4sc B

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Lubart6w 24.08.2022
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(miejscowoSi, data) (podpis)

x.
Zobowi4zania pienig2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i po\czki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim
zdarzeriem, w jakiej wysokoSci):
nie dotyczy
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