
STAROSTWO POWIATOWE

rE MAJAUKOWE

ika jednostki
go powiatow4
starosfy'

I\4INSK MAZOWECKI, dnia 28.04.20|5ROKIJ.
(mie.jscowoS6)

Uwaga:

na jest do zgodnego z prawd4, starannego

konkretnym przypadku zastosowania, nalehy

a jest okre,flid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
owi4zafi do maj4tku odrgbnego i malait<u

w kraju izagranicq.
lnoSci pieni92ne.

jffi;#,Tffiknjlfiffii;
cznsc A
I a, nilej podpisany, ARTUR WIECKOWSKI

(imiona i nazwisko oraznazurisko rodowe)

urodzony 24.09.1969 r W Mtr AWIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W MTNSKU
MAZOWTECKTM pELNr,{cy oBowr4zKr DYREKTOR

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub lunkcj a)
po zapoznaniu sig z przepisami ;l
dzialalnolci gospodarctj prre, e
poz. l5B4) oraz ustawy z dnia 5 r.
poz. 595 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustaw
malZertskiej wsp 6lno Sci maj 4tkowej lub stanowi 4rI.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigzne zgtomadzone w walucie polskiej: 16.000 l4l4z€l*/1- ,-;Efdq6l,9!) /,i
- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: NIE Doryczy H */(rv4oa+ 

f,
- PAPiETY WATtOSCiOWE:W ZAT,4CZENru PODAJq V/YCI,4G Z MOJEGO RACHTINKU W

CENTRALNYM DOMU MAKLERSKIM PEKAO S.A. WG, STANU NA DZIEN 3 1.12.20 1 4ROKU

r



ZAWIERAJACY NAZwq PAPIERU wARToscIowEGo, EMITEItrTA LrczEI wARTosc zAKUproNE z'
Snoorow w RATTACH wspolNoTy rrlarzBNslter
II.

l.Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o v/artosci: ........... tytul prawny: ......
z. Mieszkanie o powierzchni: 64 m2, o wartodci: 3g4.000.tytul prawny: 111LDZTELCZE
WI,ASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU _ AKT WI-ASNOSCI WSPOLWLASNOSC IWONY
wrqcKowsKrEJ I ARTURA WrqcKowsKIEGO

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa: ............. 
.... powierzchnia:

o wartoSci:.

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

ztego tytulu osi4gn4lemw roku ubieglym przzych6di doclh6d w wysokosci: NIE DtoTyczy..
4. Inne nieruchomoSci;NIE DOTYCZY

powierzchnia:

o wartoSci:

tytul prawny: ....

ur.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbg i emitenta ud:rial6w: NIE
DOTYCZY

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL r0%o udzial6w w sp6lce:...NIE Doryczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DoTyczy......

ry.
spOl!-19!-landlowych - naleby poda6 liczbg i emitenta akcji: ZTJODNIE Z,,wycl.Ac z RACTILTNKU" z cENTRALNbco DOMUPEKAO S.A. WG STANU NA DZIEN 3I,I2.2OI4ROKU.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0%o akcji w sp6lce: NIE DoTy czy.z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym oolnoc w wysokosci: NIE DoTyczy. . . . . ".

v.
Nabylem (nabyl m6j malhonek.
odrgbnego) od Skarbu pafstwa,
terytorialnego, ich zvviqzkow lub

z wylqczeni,em mienia p jego maj4tku
inngj paristvrzowej osob.y .t -rurno.riOu
od komunalnej osoby pra mii:nie. kt6re



go_{lgealo zbyciu w drodze przetargu
NIE DOTYCZY

VI.

- nale'Ly poda6 opis mienia i datg nabyaia, od kogo:

- osobiScie TAK
- wsp6lnie zinnyni osobami NIE

zych6d i doch6d w wysokoSci: pRZyCHOD _

em przedstawicielem, pelnomocrLikiem takiej
iot dzjalalno5ci) I NIE DOy CZy

- wsp6lnie zinnymi osobami NIE DOTYCZY.
z tego tytulu osi?gn4lem w roku ubieglym dor;h6d w wys.kosci: NIE DoTyczy

VII.
1. w sp6lkach handlowych(nazwa. siedziba spdlki): NIE Doryczy

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczei (odkiedy): NIE Doryczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnL3 1oa kie<ly): NIE Doryczy

6d w wysolkoSci: NIE DOTYCZY
iemzarzqdu (od kiedy):NIE DOTYCZY
DOTYCZY

): NIE DO'tyCZy

z tego tytutu osi4gn4lem w roku ubieglym doclh6d w wysokosci: NIE DoTyczy

darcz4: NIE;DOTYCZY
TYCZY

IE DOTYCZY
): NIE DOTYCZY

ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubiegl'ym doctL6d w wysokosci: NIE DOTyczy



VIII.

X.



czqSc n

iranqsr MAzowIEC KI 28.0 4,20 ts ROKU

(miejscowosJ r a"J"j //r&* il,ren*sg,
(podpig

ie w zakresie produkcji ro$linnej i zwierzgcej,

aniowych.



frPekaoCDM
Centralny Dom Maklerski

Punkt Obslugi Klient6w nr 102 - PL.BANKOWY 2, WARSZAWA

Numer rachunku:
Wa6ciciel rachunku: Wl ECKOWSKI ART[,JR

Skladajqcy dyspozycjq: ARTUR WIECKOWSKI

WYCIAG Z RACHUNKU

Wyciqg z dnia 31 11212014

17:24:51

WartoS6

r Nazwa oaoieru
j

i O6MAGNA
] OSOCTAVA

iBBIDEV
IBLACKLION

IMPERA

Iru-pne 
_-

iMIDAS

PKNORLEN

Suma Srodkow

Rachunek
NaleznoSci
Nale2noSci blokowane (nieobjgte Funduszem gwarantowania

] KDPW)

Data'. 2714412015

Waluta
PLN

Warf:o56 rynkowa i Waluta

z, tz
3,44

PLN
PLN

4 4E PLN

5,90 I PLN

nia OTP
Srodki na lokacie overn

_stq4!_!l,o!qy_elq(z_qpigJL

1t1


