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ZENIE MAJATKOWE
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownikariednoSthil

powiatu, osoby zarzqdzal4cej iczlonka organu zarzqdzalqcego powiatowi osob4
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Mi6sk Mazowiecki, dnia 28.04.2016 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1' Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pzypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotv-
czv",

3' Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w marjqt-
kowych, dochod6w i zobowiqzari dor majqtku odrgbnego i majqtku objgtego miZernsfq wsp6lno5ciq ma-
jqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majiqtku w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

6' W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajEcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), Arkadiusz Pawel Wilk,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 8.08.1973 r. w Mihsku Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Mitisku Mazowiec|<im, Naczelnik Wydzialu Komunikacji i Transporlu Drogowego
(mierjsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr'162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2Q02 r. Nr 1 '1 3, poz. 984 i Nr 214, po2.1806) ctraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142, po2.1592 orazz 2002 r. Nr 23,
po2,220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. '1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad malZehskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 82.000,00 zl. (malzehska wsp6lnoS6 majqtkowa)

- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

Dom o powierzchni:74 m2, o warto6ci: 16.800 zl. tytut prawny: wsp6l. udzial w % czqSci (majqtek odrgbny)

Mieszkanie o powierzchni: 60 m2, wsp6l. udzialw Tz czq$d o warto6ci: 104.500 zl. tytul prawny: (malZefi,ska

wspolnoS6 ustawowa)

Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o warto5ci: nie dotyczY

rodzaj zabudowy: nie dotYczY

tytul prawny: nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci: nie dotyczy

il,

L

2.



4. Inne nieruchomoSci:

a) Dzialka budowlana

powierzchnia'. 1254 m2,

o wartoSci: udzial w % czq$ci o wartoSci 20.000 zl.

tytul prawny: wsp6l. (wspolno56 ustawowa)

b) Dziatka budowlana o powierzchni 900 rn2, na kt6rej usytuowany jest dom, udzial w T+ cze1ci o wartoSci 3.400 zl.
(majqtek odrgbny).

c) Dzialka budowlana o powierzchni 800 m2, na kt6rej budowany jest dom, wsp6l. udzial w /, cze1ci o wartoSci
8.500 zt. (wsp6lno56 ustawowa).

d) GaraL o powierzchni 295 m2 wsp6l. udziaf w 1/9 czgsci o wartoSci '18.300 zl. (malzehska wsp6lno66 ustawowa)

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - 817 akcji; G6rnoSlqskie Przedsigbiorstwo Wodociqg6w Sp6lka
Akcyjna - Katowice.

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy niZ10o/o udzial6w w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 24s1,oo zl.

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych -- naleZy podai liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10%:rkcji w sp6lce: nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoLry prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalozbyciu w drodze przetargu 

-nalezy podac opis
mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.

1. Prowadzq dzialalno5c gospodarczq2 (nale2y podac formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy.

- osobiScie - nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie - nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Ztego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy



2. W spoldzielniach:

Nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieg{ym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno5rl gospodarczq:

nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

vill.

Inne. dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia _lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: zatrudnienia 102.021,27 zl. (mal2eflska wsp6lnosc'majetkowaj;.

tx,

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 1O O0o zlotych. (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezypodai markq, model i rok produkcji): opelVectra, rok prod. 2006 (malzenit<a wspbtriosi ustawowa).

X.

Zobowiqzania pieniqZne o wartoSci powyzej 1O 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po1yczki oraz warunki,
1a 

j_akt9h zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w'lafibl wysokoSci)':
!5O BP kredyt mieszkaniowy na budowq lokalu mieszkalnego w domu wieiomieszkaniowym w wysok.Sci
72.936J0 CHF (20 lat). ZadluZenie na dzier't 31.12.2015 r. - 40, rcZ,Sq CHF (ma2efiska wspolno6i ustawowa).

czEsc B

PowyZsze oswidczenb sldadanri srviafuny{a}. i2 m pod#ffie at 233 $ 1 Kod*.su kdn€o za @
nieprawdy lub zatiajenb pradvdy grozi lcara pozbe\sienb smhcci-

Minsk Mazowiecki, dnia 28.04.2016 r.
(mlejsc{F/BSc, data)

1 NiewlaSciwe skre6li6.


