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1. Dom o

;jiit?;f-oswiadczenie 
obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelneg{ rwypetnie-

lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pzypadku z:astosowania, nale2y wpisad

skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6tnych skladnf,r, dochod5w i zobowiqzari do rmajqtku odrqbnego'i majqtku objqtego miu:eri{e wsp,:ri

rnajqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

majqtkowe obejrnuje r6w n ie2 wierzytelno6ci pien iq2ne.

oi A o6wiadczenia zawarte sq.informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne
ieszkania skladajqcego oswiadc:zenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

otyczilce adre-

pisany(a), Arkadiusz Pawet Witk,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rorlowe)

8.08.11173 r. w Mihsku MazowieckimJ r. w lvtrnsKu Mazowieckim

w Mihsku Mazowieckirn, Naczelnik wydzialu Komunikacji i rransprortu Drogowego
(miejsr:e zatrudnrenla, stanowisko Iub funkcja)

igzne gromadzone w walucie polskiej: 110.000,00 zl. (malzehs;ka wsp6lno$6 rnajqtkgwa)

iqzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

artosciowe:jednostkiw Fundusz:ach Inwestycyjnych w pKo CREDIT sulSSiE - akcii
9.000 zC. (malzehska wsp6lno6c majqtkowa)

i.74 m2, o wartosci: 16.800 zl. tytul prawny: wsp6l. udzzial w /+ czgsci (rnajqtek odrqbny)

2. Mieszka ie o pcrwierzchni: 60 m2, wsp6{. udzial w % czqsci o wartoSc,i: 104.500 zl. tylul prawny: (rlalzer{ska

ustavvowa)

rstwo rolne:

rodzaj : nie dotyczy, powier:zchnia: nie dotyczy

o : nie dotyczy

rodzl y: nie dotyczy

tytul pra : nie dotyczy

Ow majqt-
o,SciE ma-

niu sig z przepisami ustawy z:, dnia 21 sierpnia
i przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r Nr 26, poz. 306 or
a 5 czenryca 1998 r. o samorzqdz:ie powiatowym (Dz.
' 62, pctz. 558, Nr 113, poz. 984!, Nr 153, poz. 127
tej ustawy o6wiadczam, 2e po,siadam wchodzqce
roj majqtek odrgbny:

Ztego lu osiqrgnElem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wyr;okosci: nie dotyozy



na

ia: 1254 m2,

owa

tytul

udzial w Tz czqlci o warto5ci 20.000 zt

: wsip6l. (wsp6lnoSc ustawolrva)

b) Dzialka na o powierzchni 900 mir, na kt6rej usytuowany jest donn,

(m odrgbny).

c) Dzialka

8.500 zl

udzial w /+ c:zr?lci o wartoSbi 3.400 zl

budowany jest dom, wspr6l. ucl;ziiel w Tz czeSci o wartoSc

samovEdu terytorialnego, ich zwiqzkgriv lub od
zbyciu w drodze przetiargu - naleZy podac opis

owlana o powierzchni 800 m2, na kt6rej

(wsp6lnoSc ustawowa),

d) Garaz o

1il.

i295 m2 wsp6t. udzial w 1/9 czqscio wartoSci 18.300 zl. (malzehska wsp6lno6c udtawowa)

Posiadam

Akcyjna -
udzialy te

<lzialy w sp6lkach handlowych -- 817 akcji; G6rnoSlqskie Przedsiqbiorstwo Wodociqgow SpQll,ra

pakiet wiqkszy niZ 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Ztego

tv.

osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

Posiadam cje w sp6lkach handlowych - rralezy podac liczbg i emitenta arkcji:

nte

akcje te pakiet wiqkszy ni2 10o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy

Z tego ty

V.

osiqgnqtem(glam) w roku ubieg,lym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

Nabylem( ) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego nrajqtku oOrq$nego) od
Skarbu stwa, inneJ panstwowej osoby prawnej, jednostek

rcsoby prawnej nastgpujqce miernie, ktore podlegalokom
mtenta I

vt.

1,

Ztego

2. Zarz

Ztego

vil.

nabycia, od kogo: nie dotyczy.

dziaNalno66 gospodarczq2 (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSr:i): nie doty

ie - nie dotyczy

ie z innymi osobami - nie dotyc;zy

osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wyr;oko5ci: nie <loty,czy

dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnil,<irem takiej

(nalezy ai formg prawnE i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- nie dotyczy

z innymi osobami- nie dotyczy

osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysiokoSci: nie dotyczy

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

- jestem

- jestem

- jestem

iemzarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

iem rany nadzorczq (od kiedy): nie dotyczy

komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy



Z tego tytulu nqlem(glam) w roku ubieglynr przych6d i dochod w wysokosci: nie ootyczy
2. W spoldziel

Nie dotyczy

- 
iecfam

- 
iactom

- lestem czlo

kiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

kiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

kiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu nqtem(glam) w roku ubiegtynr doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
3. W fundacja

nie dotyczy

prowadzqcych dzialalnoS6 gos podarczq:

- 
iaetam

i^^+^*

zevzqdu (od kiedy): nie dotyczy

rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

m komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z Iego tytulu o qlem(qlam) w roku ubieglynr doch6d w wysokoSci: nie dotyr:zy

vilt.

Inne dochody
uzyskiwanych

tx.

Skladniki mien
podad markg,

X.

Zobowiqzania

osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej
kazdego tytuiu: zatrudnienia 92i.580,06 zl.

dzialalnoSci zarobl,lowej lul> zajqc, z
(malzehska wsp6lnoSC majqtkowa) 

;

podanieq kwot

a ruchomego o waftosci powyzej zlolygh (w przypadl<u pojerzrl6w mechanicznych nalezy
i rok produkcji): OpelVectra, 2006 (malzehska wsp6lnoSc ustavvowa).

)niezne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqrte kredyty i pc>Z.yczki oraz viarunki,
udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim zdarzeniem, w iakibi rysokoSci):

10 000
rok prod

na jakich
PKO BP kred
72.936,1 0 CH

t_ mieszkaniowy na budowQ lokalu mieszkalnego w domu wieionrie;szkaniowym w wygckosci
(20 lat). Zadlu2enie na dzieh 31.12.2014 r. - 44.144,45 CHF (nralZehsika wr;pirlrro6c rrstawovlar).

czEse B

PowyZsze ie skladam Swiadomy(a), iZ na podstawie art 233 {i 1 Kodeksur karnego za pprJanie

tajenier prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

sk Mazowiecki, dnia 29.04.2015 r.
(miejscowo56, data)

nieprawdy lub


