
czlonka

Uwaga:

1. Osoba

4. OSw

5. OSw

nra z rubryk.

2. Je2eli
czv",

3. Osoba
kowyc

6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ,.nie dotv-

dajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszczeg6ltlych skladnik6w majqt-
dochod6w i zobowiq.zari do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego nnat2efskq wsp6lno5ciq ma-

ie majEtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

ie majEtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

6. Wc A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B za5 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zka n ia skladaj4cego o5wiadczen ie oraz miejsca polo2en ia n ieruchomo6ci.

CZESC A

Ja, ni2ej ny(a), Karol Frqczyk,

urodzony(a

(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

29.10.1975r w Mirisku Mazowieckim

kierownik feratu Architektury i Budownictwa w Halinowie Starostwa Powiatowego w Mitisku Mazowieckim ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

iu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci go-
spodarczej
poz. 1126,

zez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.67tJ, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,

ustawy z
poz. 220,

1999 r. Nr49, poz. 483,2 2000 r. Nr26, poz.306 oraz 22002 r. l\r 113,po2.984 iNr214,po2.1806) oraz
a5czerwcal998r.osamorzqdziepowiatowym(Dz U.22001 r.Nr142,poz. 1592oraz22002r. Nr23,

62, poz.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,1to2. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z ar1. 25c ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal!:efiskiej wspolnoSci majqtkowej lub sta-
nowrqce rnajqtek odrgbny:

Zasoby

- Srodki igzne gromadzone w walucie polskiej. 1 10000

iqzne gromadzone w walucie obcej: 0

- paplery artoSciowe. (iloSc, warto5c nabycia, rok nabycia, emitent)

- I 1500, . 2005-2009. Eurofaktor SA

1 ,2005-2007, Jupiter SA

na kwotq: 1 zl

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zazqdzaiqcego powiatowq osobq prawnE
oraz osobv wvdaiacei decvzie administracvine w imieniu starostll

Halin6w, dnia 20.04.2015 r.
(miejscowoS6)

ajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie-

Dom o hni: 140 m', o wartoSci: 300000 tytut prawny: wlasno56

Miesz ie o powierzchni: nie dotyczy m', o wartoSci: nie dotyczy tytul prawny: nie dcltyczy

Gos two rolne.

rodzaj

: nie dotyczy

rodzal

tytul pr

: nie dotyczy

il.

1

2.

,,, ,

nie dotyczy



Z tego osrqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieru 0mosct:

powierzc 1 000

o wartoSci: 55000

tytul p wlasnoSc

ilr.

Posiadam aly w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta u<izialow:

nie dotyczy

udzialy te sta

Z tego tytulu nqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

tv.

Posiadam ak

nie dotyczy

w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akc.ii:

akcje te s pakiet wiqkszy niZ 10o/o akcji w spolce: nie dotyczy

w wysokoSci: nie dotyczyZ tego tytulu iqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod

V.

pakiet wiqkszy ni|10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maiqtku
tnej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terykrrialnego, ich
y prawnej nastqpuiqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
rbycia, od kogo: nie dotyczy

Nabytem(am)
bu Pahstwa,

2. Zarzqdz

odrgbnego) od Skar-
zwiqzkow lub od ko-

- nale?y poda6 opismunalnej
mienia i datg

vt.

1. Prowadzg ialalnoSi gospodarcz q2 (nalezy podai formg prawnq i przedmiot dzialalnosei): rrie dotyczy

- osobi nie dotyczy

z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytul osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyr:zy

dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiei dzialalnoSci

(nalezy pod formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

nie dotyczy

- 
rnrcnAln z innymi osobami nie dotyczy

osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotyczyZ tego tytu

vlt"

1, W spolkach lowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
iaal^*

- 
iaetarn

i^^+^ *

kiemzarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu iirynqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci.

kiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

kiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

n:2. W sp6{dziel

n io dntrrnzrr

- 
ioqfam

- 
iac.tam |.

kiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

kiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

kiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

nie dotyczy



Ztego osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3.W prowadzqcych dzialalno56 gospodarcz4

nte

- jestem

- jestem

- jestem

nkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

nkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

nkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego

vilt.

osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie clotyczy

lnne
uzyskiwan

tx.

Skladniki lnia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku poiazdrSw mechanicznych nalezy
, model i rok produkcji): Opel Corsa 2007 wsp6lwlasno5c /" o wartolci 140A0zlpodad

X.

Zobowiqza ia pieniqzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyt'y i polyczki oraz warunki,
sta{y udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko5ci): nie dotyczyna jakich

wszystkie niki majqtkowYch, dochody izobowiqzania z o6wiadczenia przynaleLqdo majqtku odrqbnego

osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaNalno5ci zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot
zkaZdego tytulu: ze stosunku pracy w Starostwie Miriskim: 71707 z{. bruftc



PowyZsze
prawdy lub

nie sktadam Swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 S 'l Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci,

in6w 20 kwietnia 2015r.
(miejscowoS6, data)

wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodar-

1 NiewlaSciwe sk
' Nie dotyczy dzi

^ 
stwa rodzinnel

'Nie dotyczy ra nadzorczych spotdzielni mieszkaniowvch.


