OSWADCZENIE MAJATKoWE
radnego powiatu
SU

LEJOWEK, dnia..24.04.201

(m

iejscowo6i)

z

prawdq, starannego

8

Uwaga:

1.

Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

wypelnienia kazdej z rubryk.

i

zupelnego

Jezeli poszczeg0lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae ..nie dotyczv".

2.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okresli6 pnynaleznos6 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrebnego i majqtku objetego malzefskq wsp6lnosciq
majEtkowq.

3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majEtku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnosci pienieine.

4.

w

czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a),........................... WITOLD STEFAN K|KOLSK|......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 05 MAJA 1967 w...WARSZAWIE..

ARTSANA POLAND SP Z O.O, UL POT.CZYNSKA 31A, WARSZAWA
DYREKTOR HANDLOWY.........

,;";;;;;;".;;;"

";;;;;.;; ;; ;;;;

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 5 czenruca 1998 r. o samoeqdzie powiatowym (Dz. lJ. z2OO1 t.
Nr 142, p6z. 1592 otazz 2002 r. Nr23, p62.220, Nr62, p6z. 558, Nr 113, p62.984, Nr 153, p6z. 1271, Nr200,
p6z. 1688 i Nr 2'14, p6z. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodzEce w skiad

malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
I.

Zasoby pienigZne:
Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:..550 TyS. WSpOLNOSC MALZENSKA

srod:

pienez:e'n'*uo'::: * *lll""

"t1".

papiery wartosciowe: ..............N|E DOryCZY

II.

*
..............

lr

""*czY

1. Dom o powiezchni: .........................400. m2, o warto6ci: ......................
tytul prawny:

.. .

.AKT NOT. 241 5/96 WSPOLWT ASNOSC / WSPOLNOSC

MAT.ZENSKA

2.

Mieszkanie o powiezchni: -.........................40.... m2, o

wartoSci:

tytul prawny: .....AKT NOT. 13212015 ZAKUPi WSPOLNOSC
MAT.ZENSKA

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE
o wartosci:

DOTYCZY

.., powierzchnia:.

tytuf prawny:
Z tego t)nulu osiEgnEiem(qlam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w
trnrenlznini'

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia:..1365 M. KW. DZ|A{_KA BUDOWLANA WSpoLNoSc MAI-ZENSKA, 1100 M. KW.
DZ|ALKA BUDOWLANA (pOD DOMEM) WSPOLNOSC MALZENSKA /

wsPot_wrAsNose

..........

tytuf prawny: .KW 62234

-

1il.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby
nale2y podai liczbg i emitent'a udzial6w:

-

NIE

;;;;";;;;Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym dochdd w wysoko6ci: ...................

, ;"";;;;; ;;;
NIE

; ;;;;;

;;;;;*";

";;,-*

_ ;;;,;;;

;;";;;;;;;"

;;;;;;,

Z tego tytulu osiqgnElem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................

tv.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziaiem powiatowych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby
nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji:...................

-

NIIE N.\TV'7V

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% akcji w sp6lce: ................
Z tego fftulu osiqgnqlem (gtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci:....................

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych
NIIE Nr\TVT'7V

-

nale2y poda6 liczbe i emitenta akcji: ..................

Z tego Mu+u osiqgnqlem(e+am) w roku ubiegiym doch6d w wysokogci: ...................

\/l

1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq (nalezy poda6 forme prawnq ipzedmiot dzialalnosci). ...,........................
N E n.\_rva\7v

wspotnte z Innymt osooaml
Z tego t]dulu osiqgnEiem(qlam) w roku ubiegiym pzych6d i doch6d w \ivysokosci: ..............

2. ZazAdzam dzialalnosciE gospodarczE lub

jestem

pzedstawicielem, pelnomocnikiern takiej dzialalnosci

(nalezy poda6 forme prawnE i przedmiot dzialalnoSci): ...............
N tr nr\TV(-TV

- wspolnle z lnnymt osoDaml
Z tego Mulu osiEgnElem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:....................

\/tl
W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki):................
NIE DOTYCZY
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..........
NIIE Nr)TV'7V

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......
\llE nr\-|-v/.\7v

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
NllE n^Tva\7v

-

\/ l

Inne.dochody osiEgane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6,

uzyskiwanych z kazdego tytulu....

z

podaniem kwot

O PRACE ARTSANA 264883,06, DIETA RADNEGO 11488,08 ODSETKI OD UDZIELONEGO
VV_O]V4
KptrnvTI | {e nnn

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej

1O

000 ziotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

NIE nr\TVr.7V

Zobowiqzania pieniezne o wartosci.powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaleniem,'w ldriel wysoko3ci):.............................
NIItr N.ITVATV

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