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oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyinej powiatu, osoby zarz1dzaj4cej i czlonka organu z rzqdz^i4cego powiatowq
osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

Mirisk Mazowiecki. dnia 22.04.2016 roku .

(miejscowoS6)

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, naleLy
wpisad "nie dofvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wspdlnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie majqtkowe dolyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

CZ\SC A
J a, nizej podpisany, Artur Wiqckowski

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

Urodzony 24.09.1969 roku w Mlawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ

W MINSKU MAZOWIECKIM DYREKTOR

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siq zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ.22013 r.
poz. 595 z p6Ln, zm.) zgodnie z aft.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad
malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:
T.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 15.000 ZL SRODKI NALEZACE DO

WSPOLNOTY MALZBNSzuPT

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY .



- PAPiETY WATtOSCiOWE:W ZAT-4CZENru PODAJE WYCI,4G Z MOJEGO RACHUNKU W

CENTRALNYMDOMUMAKLERSKIMPEKAO S.A.. WG. STANUNADZIEN 3I.I2,2O15ROKU

ZAWIERAJACY NAZWE PAPIERU WARTOSCIOWEGO, EMITENTA, LTCZBEI WARTOSC

ZAKUPIONYCHZE SNOOTOW W RAMACH WSPOLNOTY MAI.ZENSKIEJ .

II.

l.Dom o powierzchni:NIE DOTYCZY m2, o wartosci: ........... tytulprawny:

z. Mieszkanie o powierzchni: 64 m2, o wartosci: 384.000 tytul prawny: SpoLDZIELCZE

wLASNoScIowE PRAwo Do LoKALU - AKT wr,ASNoScr wspor.NoSc rwouy wrECKowsKrEJ r

ARTURA WTECKOWSKTEGO.

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

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

o wanoscl:.

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomo5ci:NIE DOTYCZY

powlerzcnnla:

o wartoSci:

tytul prawny: ....

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w: NIE

DOTYCZY

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nlL l0o/o udzialow w sp6lce: NIE Doryczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE Doryczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleity podad liczbg i emitenta akcji: ZGODNIE Z
ZA+-ACZNIKIEM ,,WYCIAG Z RACHUNKU"' Z CENTRALNEGO DOMU
MAKLERSKIEGO PEKAO S.A. WG. STANU NA DZIEN 31,12.2015 ROKU.
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0o/o akcji w sp6lce: NIE Doryczy.
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE Doryczy



V.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich nvi1zkSw lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: NIE
DOTYCZY

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczf (nalezy poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalnoSci):

DZIALALNOSC GOSPODARCZA POD NAZWA ARTUR WIECKOWSKI
DZIAI,ALNOSC WSPOMAGAJACA UBEZPIECZENIA, DZIAI.ANOSC AGENTA
UBEZPIECZENIOWE GO, DZIAN.ALNO SC TRANSPORTOWA.
DZIALALNOSC zosrLr,A zAMKNIETA zcoDNrE z wNrosKrEM z DNrA 20.04.20t5
ROKU O WYKRESTENTU Z REJESTRU CEIDG KOPIA WNIOSKU w ZAI,ACZENIU
- osobiScie TAK
- wsp6lnie zinnymi osobami NIE

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: przych6d 5973,60 zL
doch6d 623,92 zl

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleLy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY

- osobiScie NIE DOTYCZY
- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
ztego tytulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE Doryczy

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NIE DOTYCZY
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE Doryczy

2. W sp6tdzielniach: NIE DOTYCZY
- jestem cztronkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
ztego tytulu osi4gn4trem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE Doryczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoll gospodarcz4: NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
ztego tytulu osiqgn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE Doryczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z t54ulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgf,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaLdego tltulu: ZATRUDNIENIE W SAMODZIELNYM



PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W MTNSKU MAZOWIECKIM
116 030,90 - MAJATKowA wspOLNorAMALZpNsra

x.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleLy podad markg, model i rok produkcji): SAMOCHOD OSOBOWY FOR[)
MONDEO ROK PRODUKCJI 2OO5 WI,ASCICIELEM JESTEM JA POJAZD ZAKUPIONY
ZE SRoDKow w RAMACH wSPoLNoTY MALzpNszueT

X,
Tobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredytyi poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakint
zdarueniem, w jakiej wysokoSci): KREDYT HIPOTECZNY NA ZAKUP MIESZKANIA W
WARSZAWIE ZACIAGNIqTY W 2005 ROKU W KREDYT BANKU S.A. OBECNTE BANK

ODDZIAN, W SIEDLCACH KREDYT ZACI.{GNIETY WE
SKICH W WYSOKOSCI 88.619.91 CHF KREDYT
z zoNAt

cz4sc B
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rNi.*t.Sci*. skreslii,

'Nie doty"zy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej,

" 
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,


