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Uwaga:
1. osoba skladai4ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
nale2y wpisa6.,nie

dotvczv".

3. osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2no66 poszczeg6lnych
skladnik6w
maietkowych' dochod6w i zobowiqzaf do maiqtku odrgbnego i maiqtku obigteg-o

.it2",i"rq

wsp6lno6ciE majqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majEtkowym obejmuje r6wnie2

wierzytelnosci pienigzne.

6' W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne
dotyczqce

adresu zamieszkania skladaiqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruihomlsci.

czEse A
Ja, nizej podpisany(a),

zbi

ew Pilatkowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31-X- 19 6 0r.
Zesp_6.

] Szk6l irn. H.i K

w Minsku

Ma

zo\aiec kirn

Gnoinskich

Radny Raoy PowiaLu i\4.insk-eqo

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samozqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142' poz. 1592 orc.22002 r. Nr 23, poz. z2o, Nt 62, poz.558, Nr'113, poz.984, Nr 103, poz.
1271,Nr200, poz.

1688

i

Nr 214, poz. 1806), zgodnie

z

art. zsc

tej ustawy oswiadczam, ze posjadam wchodzqce w

matzenskiej wsp6lno6ci majqtkowej tub stanowiqce m6j majqtek odrQbny:
t.

Tacnhv nianiai'na
-Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

19 s00 z]

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcei:

- papiery wartosciowe:

na Kwote:

@

www.signfom.pl Sp z o.o., e-mait: BOK@signform.pt, tet./fax. (0_22) 626 92gS, (O-22) 626 s2 s7

sklad

il.

1. Dom o

powierzc

2,

.......N:s...-q.9-t-y9g-y,.. m

o warto6ci:

tytul prawny:
.)

Mieszkanie o powierzchni:
tytul prawny:

wL

asno6

50

3r

m2,

owarto6ci. 22r oao zr

i

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

, powierzchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoi;ci:

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: Nie
o wartosci:

tytul prawny:

ilt.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

z udzialem powiatowych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby
nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

-

Nie dotvcz

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10yo udzialow w sp6lce:
Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:
Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
N.ie dotvcz

-

nalezy poda6 liczbq iemitenta udzial6w:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

M.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby
nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

N.ie dotvcz

-

Owww.signform_pl Sp. z o.o., e-majt: BOK@signform.pt, iet./fax. (0_22) 626 92 95,lO-22\ 626 gz 97

akcje ie stanowiE pakiet wigkszy niL 10% akcji w sp6lce:
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

Nle dotvcz

-

nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynaleznego do jego
majqtku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jedn6stek lJrorrjd,
terytoriainego, ich zwiqzkow lub od komunarnej osoby piawnej nasigpuiqce mienie,
ktore
podlegalo zbyciu w drodze pzetargu
narezy poda3 opis mi6nia i oati nanycia, oo r<ogo:

-

N.ie dotvcz

M.

1. Prowadzg dzialarnoS6 gospodarczq (nale2y podac forme prawnq i pzedmiot
dziatalnosci):

Nie dotvcz

-wsp6lnie z innymi osobami:

Nle dotvcz

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieg{ym pzych6d i doch6d w wvsoko6ci:
2. Za.z.qdzam.dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej
dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawnq i
irzedmiot dzialalnoS;ci):

Nie dotvcz
-osobiScie:
-wsp6lnie z innymi osobami:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d
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* *yrokoi.i,

vilt.
lnne,dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzjalainosci zarobkowej lub za)ae,, z podaniem
kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytulu: umowa o pracg
-przych6d _77 135,45
emerytura-przych6d- 16 188,94 zl

zi

umowa zf ecenie-przych6d,2 650,0021
wynajem -pzych6d 13 200,00 zl
dieta radnego powiatowego-,l 2 77 6,44 21............

Zobowi.qzania pieniQzne o wartosci powyzej 1o 000 zlotych, w tym

zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wob-ec
w
zwi4z(u
z
zdarzeniem, w jakiej rvysokosci): kredyi
Jakrm
.(-o-g9,
hipoteczny 73 633,87 zl stan na 1 0.04.20f
8r............:...........
.KPZ --13 500.00 zl

qr-

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,

Wiefgolas 10. 04.201,8r
(miejscowoS6, data)
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(podpis)

