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Uwaga:
1. os<lba skladajqca o$wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zulrelnego wypelnienia kaidej :r: rubryl<.
2' iei,eli poszczeg6lne rubryk,i nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai ,,nie dgtyczy,,.
3' Os'oba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okre6lii przynaleinrofi prcszczeg6lnyr:h skladnik<irnr majqtkowych, olicchod6w i
zo'bowiqzarl do majqtku odrgbnego i maiiltku objgtego mafieriskq wsp6lnoiciq majqtkowq.
4. Oirviadczenie o stanie majEtkowym dotyr;iy rnajqtku w kraju i za graniicq.
5. oirviadczenie o stanie maiqtkowym obejrrruje rciwniei wierzytelnosci pieniq;ine.

6. W czgici A oiwiadczenia zawarte sq inlformacje jawne, w czgici tl za6 iinformacje niejawne dgtyczqce adresu zamieszkania
skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poioienia nieruchomoici.

CZQ:56 A
..,1a,

r-.izej podpisany

Wojciech Jan l(araS
(imiona i nazwisko oraz nazvytsko rodorve)

urod,zony(a) 08-04-1959

w

Warszawie

Parafia Rzyrnsko-Katolicka Przemierrriernia Panskiego w Sulejowku l/z etatu oretanista
(miejsce zatrudnienia, stanourisko lub funkcia)

po zapoznaniu siQ z przepisami

ustavrryr

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzitrdzie powiatowym (Oz.

l.

z2A1B

r.

poz.995;.pozn. zm.), z-godnie z art.2tictej ustawyo6wiadc:zam,2e posiad,amwchodziece w sktad rnat2enskiej

ws0r5lnosr:i maiEtkowej lub stanowiqce moj maiqtek odrebny:
t.

Zasoby pieniqzne;
Srodki pienigzne zgrorradzone w walur:ie

polskiej: 74ZS 44

sr"orlki pieniq2ne zgrorladzone w walursie obcej: 1,78 EUR

6,13 CHF
papieryvvartosciowe. akcje banku Pl(o

BP 350

szt

na kwotg. 13940,50 FLN

tl

1. Dorn o' powiezchni:
\rtul prawny

..........

. m2. o wartosci:

dotyczy
2. fifieszkania o powierzchni: 1)61,61 m2, 2) 35,53
nire

m2 ov/artofci: 1) 390000

FLN, :Z) 200000p1N
tydul prawny: 1) wlasnoSciowe wyodrQbnione, 2) wlasnoSciowr:: spoldzielcze, spadek: po rodztcac,h

3. Giospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia:"......
o wartosci:
rodzal zabudowy:
Z tego tytulu osiqgnqhm(glam) w rol<u ubieglym pzychod i dochod

wwy$oko{;ci:

.

........

.i.

lnne nieruchomosci:

powrerzchnia 1,23ha-a,2518 rra przekazane
GDDKiI\ porr budowq
zr rr,aJ^i^:
o
warto6ci l-..1-trudno- powiedziec. Finansowe rozliczenie
bqdzie chyba

rv

czyri p,ozostaro 0 g7t,2 ha

w pr:z:yszlym roku,

tytut prawny: akt notarialny 263/200

ilt.

'1 [)osiadam udziafu
vr sp6lkach herndlowych z udzialem powri,rtowych.or;6b
vr kr6nvch uczestnicz:q tbt ie oioo,)-- nar6zv;;;ii;;6{i'emitenta
udzirro

prrawrrych rub przeclsiqbiorcow

Nie rlotyczy
udzialy te stanowiq prakiet wiqkszy

nii

.10%

ucJzialow

w spolce:

Z tego tytulu osrqgnqtem(gtam) w roiku ubiegtym
dochod
Posiadam udziaty w innych spolkach
handlowych

-

\A/

wys,okosci:

nalezy poriac liczbg i emitentar udzialow

Nie <lotyczy
Z tego tytulu osiqgnqrem(qram) w
ubiegtym dochod w wysckosci:
'oku
Nie rlotyczy
tV
tv.

1 Posiadam
w ktoryr:h

w sporkach handr,wych z udzialem pcwiatowych os<ib prawn'ych
lub
uczestnrczq takie osoby'- narezy podac riczbq
i emirenta akcii
al(c1e

pni:edliiQ,bi0rcow,

Niiia rdotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nt,Z.l0o/o akcii
w spotce:

Z lego t'ytulu osiqgnqrem (qtam) w "ok;u ubiegtym
dochod w wysr:rkosci

2' Porsiadarn akcje w innych spolkach handlowych
l\lier

dotyczy

-

nalezy pcdac liczbg i eiiritelta akcii:

Z tego tytutu osiqgnqrem(gtam) w r,:ku ubieglym
dochod w rvys'kosci

V.

Nabytem(anr) (nabyl moj matzonek, z: wylqczeniem
mienia paynaleznego do lego rnajqtku orirqbnrjgo)
Skarbu Pairstwa' innej panstwowej osoby prawnej, jednostek
oo
samorzqrlu terytoriialnego, ich ewrqz:kow,
komutt;alnej osoby prawnej lub zwiqzi<u rrretropolitamego
nastqpuiqr:e mienie, ktore pot,tegalo zbyr:iu rnr
przetargu
tlrodze
- nale2y podac opis mienia i clatg nabycia, oi kogo. ........
Nie dotyczy
vt.

l

Prowadzq dziararno6c gospodarczq (nare2y podac
formq prawnq i prze dm
Jeclnoosobowa dzialalno6c w zakrerii,e uslug
muzycznych

i

c,t

0.,^,":;,,:,":l/,i,

.

",

wspolni€i z innymi osobami nie dotyczy

Z'tego tytulu osiqgnalem w roku b'ierzqr:ym przychod i doohod'wwysokoS;ci.
50gBg,Bt3 33545 2g
2' )Larzqdzam dziaialrrosciq gospo<iarczq lub jestem pzerdstawicielem, pelnomocnikiem
tak;ie,1 dz:ia{alnosci
i'nale2y podac formti prawnq i przeclmiot dzialalno6ci):
trJie

dotyczy

osobriScie

- wsp6lnie z innymiosobami

Jl tegc' tytulu osiqgni{em(etam)

r,tr

roku ubieg{ym dochod w wysokosci

vlt.
W spotkach handlowych (nazwa, sieclziba spotki) nie dotyczy
- lestem c;z{onkiem zarzqdu (od kiedy)

- lestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).

Z tego tytulu osiqgnqlenr(gtam) w rokr.r ubiegtym dochod w wysokosci

vilt.
Inne cochody osiqgane z tytulu zatrudnienia luh^rnnej dzialalnor;ci zarobkowej
tub,zalqc. z prrdanir:m Kwot
uzyskiwany,ch zkaidego tytulu: urnowy io pracQ 600S piN dieta radne go
13479,73 pLN
.

lx.
skiadniki mienia ruchomego o wartosci p,owyzej 10 000 zlotych (w przypadku polazdolv
mechanic;z:nych
podaO markg, model i rok produkcji): r;arnochod osobowy toyota prius
2005

narle2y

Y

Zobolviazania pieniq2ne o warlosci po'wyzei 10 000 zlotych,
kredyty i pozyczki 0r3z \^rarruflki,
l'tym zaciqgnigte
na jakich zostaly udzielorre (wobec kogro, w'zwiqzkuzla(im'zoaze^Gm,'il,
jJliej*rysonos;ci):
pozyczka gotowkowa w fiasie Stefczyka z dnia 30-'10-2015 w
kwocie 10000 z rata mies;lrgczna 12:. ,i>_0
po2yc;:ka gotowkowa w Kasie Stefczyka:u dnia 30-10-2015
w kwocie 71fiA z rata miesi(?czna g0g 1S
Il*Y| na z:akup samochodu toyota pnus z dnia 12-02-2a11 w Getin Noble Banku nia kwote 30000
532.40.

;r rata

Powy2sze o6wiadczenie sktadam Suriadomy(a), i2 na podstawie art. i233 $ 1 Kodeksu karnego zia podanie niepra,r,rdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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(miejscowo6i, data)

