
o SwI ADczE N I E M AJ AT KowE

radnego powiatu

Sulej6wek, dnia.30 kwietnia 2014..

1. Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4 starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad ..nie dotyczv".

2. Osoba skladajEca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mat2er{skq wsp6lno6ciq
majqtkow4.

3. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

O5wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wiezytelno6ci pienig2ne.

4. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za5 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja,ni28 podpisany(a), . . .........Wojciech Kara5
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08 kwietnia '1959................w..Wars2awie

Rzymsko - Katolicka Parafia Pzemienienia Pahskiego..w..Sulej6wku.. .organista..112 etatu.

Zesp6l..Szkol Ponadgimnazjalnych.w Sulej6wku..nauczyciel...9/18..etatu.....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu sie z pzepisami ustawyz dnia 5 czenruca 1998 r. o samorzedzie powiatowym (Dz. U.z20O1 r.
Nr142,poz.1592orazz2002r. Nr23, p62.220, Nr62, p62.558, Nr113, p62.984, Nr153, po2.1271, Nr200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z aft.25c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
m aZehskiej wspol no6ci maj qtkowej lu b stanowiqce m 6j maj Etek od rqbny:

t.

Zasoby pienig2ne:

Srodki pieniezne zgtomadzone w walucie polskiej:.....6856,63

il.



'1. Dom o powierzchni: ....,....nie dotyc2y.."......,..,. m2, o wartoSci:

2' Mieszkanie o powieachni: 1)61,61 m2, 2) 35,53m' o wartosci: 1) 380 000 pLN 2) 1goo00 pLN.
tytul prawny: '1).sp6tdzielcze wyodrgbnione prawo do lokalu 2g36 z2oog r.2) sp6tdzielcze wlasnoSciowe

prawo do lokalu (spadek 22007 roku) .........
3. Gospodarstwo rolne:

o warto6ci:

rodzaj zabudowy:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wvsoko6ci:

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia:""""'niezabudowana nieruchomosc rolna o powiezchni 1,23ha o wartosci 160 000 pLN.......
tytul prawny: ,...darowizna akt notarialny 26312000...

lll.

1' Posiadam udziafu w sp6lkach handlowych z udzia.lem powiatowycn.o.rgg prawnych lub pzedsigbiorc6w,w ktorych uczestriiczq t'atie osouy 
-iar'ezy podai iiczue'i emitenta udziar6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni| 10vo udziar6w w sporce:

Z tego tytulu osiqgnqrem(qtam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

2' Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta udzial6w:
...nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

tv.

1' Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - narezy podac riczbg i emitenta akcji:......,...

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w spolce: .,....

Z tego tytulu osiqgnqlem (gram) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2' Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy



ztego fftulu osiqgnqfem(flam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.

NabyNem(am) (nabyl m6j maZonek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majEtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu-terytoiiatnego, 

-ijh 
zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - naleiy poda6 opis

vt.
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq (nalezy poda6 formg prawnq i pzedmiot dzialalnoSci): ...jednoosobowa

firma kt6rej pzedmiotem dzialalno6ci sq uslugi muzyczne

osobiScie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci: ...27150..i 11607,40 ...

2. Zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

:::l::':::i:::'-:::-:'l:"""',ff"'J.':1':lllllll
- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vil.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):....nie dotyczy

- jestem czNonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,, z podaniem kwot



uzyskiwanych z kazdego tyturu: partafia g26splN, szkora 1'sg3plN

::::': i13?,: Y:| l:gio'"Ii 1.111? yow o dziero z MrM Mirisk Maz 337,50prawa.. a utorskie. i.. in ne.. prawa.. G CK. . . 400p1 N

lx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 o0o zlotych (w pzypadku pojazdow mechanicznych narezypodad markg, moder i rok produkcji): samoch6d osobowy toyota prius rok prod. 2005

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 19 090 zl.o!v.ch, y-tryzaciqgniqte kredyty i po2yczkioraz warunk
:ill1:=il',::1.T_'::1:n:,y::j"*: y.1_,ar;;;!1li iyzen,em, w jakiej wsokoso):

X.

oraz warunki.
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tovota prius kwota kredytu ;;;;';;J ,'ii)irlo,Tff'Ef,?'.,'l1tf,.tf1li;| | rvvrv uq



powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

,al
L/


