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Mirisk Mazowiecki, dnia 12.02.2014r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
nale|y wpisad "nie dofvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego malzeriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienip2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, nihej podpisany(a), Krzysztof Arcimowicz

(imiona i nazwisko oraznazwrsko rodowe)

urodzony(a) 25.02.1982r. w Mirisku Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowiecki
ul. Ko5ciuszki 3,05-300 Mirfisk Mazowiecki

Zastppca Naczelnika Wydzialu Architektury i Budownictwa
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczejprzez osoby pelniqce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216,
poz. 15 84) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatolvym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oliwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ....nie do1,s7y........

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: . .. . nie dotyc'zy

-papiery wartoSciowe: ..... ....... nie dotyczy

.. na kwotE: nie dotyczy



II.

l.Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto sci: nie dotyczytl,tul prawny: nie clotyczy

z. Mieszkanie o powierzclni:37,42m2, o wartosci: l50.467zlt1nulprawny: wlasnoit (maj4tek

odrEbny)

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy o warloSci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: ...... nie dotyczy

tytul prawny: ... .. ...... nie dotyczy

ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6cl w wysokoSci:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:..... ... nie dotyczy.

o wartoSci: ...... nie dotyczy

tytul prawny: .... nie dotyczy

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale?y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

.. nie dotyczy.....

udzialyte stanowi4pakiet wiEkszy nr| I}Youdzial6ww sp6lce: ..... nie dotyczy ......
Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

...... nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emiterrta akcji:

..... nie dotyczy

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy nrzl\Yo akcji w sp6lce: .... nie dotyczy .......

':::::o:i:::l*:1::*Gtan),;';:;,:l'"r1-TT::-T:i:::
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleanr:go do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia i datE nabycia, od kogo:

... nie dotyczy



VI.

i flltill ::'":::: :::i:'::'11 y::::l podai formg prawng i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie .. nie dotyczy ....
- wsp6lnie z innymi osobami ... nie dotyczv

: :::: lli: ::l*:*':-f 1i" :,;';;;y;* ::::* : i:* : *l::::::l
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naleZy podad formE prawne i przedmiot dzialalnosci):

... nie dotyczy...
- osobiScie ... nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami .... nie dotyczy

": :: :11: : 
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VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ... nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .. nie dotyczy

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

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

z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokojci:
. nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: ... nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): . nie dotyczy ... . ...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doryczy

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

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokolici:
.... nie dotyczy

3. w fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq:. . . .. nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...... nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczv



Ztego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
... nte dotvczv

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego ty'tulu:

wynagrodzenie ze stosunku pracy za20r3r. - 60 426,6821 (majqtek oclrqbny)

IX.
Skiadniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10.000 zlotych(w pr:zypadku pojazd6w
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X.
Zobowrqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zar:i4gniEte kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w z,wi4zku z jakim
zdarzemem, w jakiej wysokoSci):

I. Po?yczka z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych w wysokoSci 15.000,0021 na
zakup lokalu mieszkalnego (okres splaty 48 rat licz4c od m-ca ntarca 201ll..) (majEtek
odrgbny).
2. Iftedyt mieszkaniowy ,,Wlasny Kqt" hipoteczny w Banku pKo Bll S.A. - umowa z dnia
08'09.2010r. na kwotE 92.925,0021. WartoSd zacirynigtego zobowiqzania finansowego w
zwiqzkuzww. umow4na koniec 2013r. wynosi 45 976,2721. (maj4tek odrEbny).

PoWLsze zobowrqzania pieniEzne zaci4gnigte zostaly w zwiqzkuz umow4 z dnia 16 lipca
2010r. o budowq r sprzeda? lokalu mieszkalnego z balkonem.



cz4sc B

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

Miirsk Mazow iecki, 12.02.20 | 4r.
(miejscowo6d i data)

,fz,//-/r
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' (podpis)

-

' Niewla6ciwe skreSlii.) , -." Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

_ zwterzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyc zy r ad nadzor czy ch sp 6ldzielni mieszkani owych.
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