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t;W I AD CZEAI I E M AJ AT KAW E

radnego powiatu

SULEJOWEK, dnia..09.09.201 8''
(mteJScowosc)

Uwaga:

1.

Osrcba skfadajqca o6wiadczenie obowiqzana

jest do

z prawdq, starannego I

zg<ldne!tro

z:upelnego

wypelnieniia ka2dej z rubryk.
Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrzypadku zastosowania, nale2y wpisaa; ..nie dotvc4Jl.

2.

Osrcba skladajqca o6wiadczenie otrowiqzana jest okre6li6 przrynale2no5c poszczegolnych skJadnikow
majqtkowyr;h, dochod6w i zobowiqzan do majqtku ,odrgbnego i ma,iqtku objgtego mat2eriskq wspolno:iciq
majqtkowq

3. O6wiadczenie o stanie majqtkowym

dotyc;;zy majqtku

lv kraju iza gnanicq.

O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmujer r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

4.

W czg5ci A o6wiadczenia zawarte s;q informac.ie jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne r:lotyczEce
adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadcz:renie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci-

czEsc A
Ja. ni2ej pcdpisany(a),.

WITOLD STEFAN KIKOLSKI
(imionia i nazwisko oraz naz.'wisko rodowe)

urodzony(a) 05 MAJA 1967 w...'I/VARSZAWIE....
ARTSANA POLAND SP Z O.O. UL POLCZYNIJKA 31A . WARSZAWA
DYREKTOR HANDLOWY

(miejs ce ;:atrudnienia. stanowisko

lu b

funkcja

)

po zapoznantu sie z przepisami ustawy z clnia 5 czervvca 1998 r. <l sannorzqdzie powiatowy'nr (Dz. U.2200'1 r.
Nr142. poz.1592orazz2002 r.Nr23, p6;2.22A, Nr62,poz.55B,Nr1'l3,poz.9B4,Nr15i], po2t-. 127'l,Nr2trl0,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z:. ev1.25c terj ustawy osrryiadczarn, ze posiadam wchodzqcr:r w sklad
malzehskiej wspol no6ci majqtkowej ub stanowialce mirj majqtek od rqbnrl.
I

t.

Zasoby piernigzrre:

srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:..550 TYS. WSPOLI\OSC MAI-ZEtlSXe

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej. ..............3 500 euro

il.

1. Dom,o powierzchni: ....................... .400. m2, o warrtoSci:
tytul p,rpyyny: ....AKT NOT. 2415196 WI]POLNOSC MAIZENSKI\

tytul prawny.

.

..

..AKT NOT . 1 32120 15 ;IAKU P/ WS PO LN OSC MAt_Z:EtrIS XR

3. Gospodarstwo rolne.
rodza.i gospodarstwa:

Nl[i

DOTYCZY

powic.rzcl"rnia:...............

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym pzychod i dochod w wysokosci.

4. Inne rrieruchomoSci:
powierzchnia...1365 M. KW. DZIAI-KA BI.JDOWLANA - WSPOLNOSC MAI-ZENSKA. 1100 M. KV/.
DZIAI-KA BUDOWLANA (POD DOMEl/l) WSPOLI{OSC MALZEIISXn

o wanoscr.

tytul prawny: .KW 62234--ZAKUP

,

ilt.

1. Posndam udziaty w spolkach handlcnnrlrch z udzialem powiatowych osob prawnych lub prrzedsiebior<;ow
w ktorych uczestniczq takie osoby __ nalezy poda0 liczbq i emitenta ud:liaiow:
NIE DOTYCZY

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy

ni|

1l0% udzialo,w w spolce

Z tego tytutr.r osiqgnqlem(gtam) w roku ubrieglym dochod w wysokoSr:i:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych

--

nale2y po<1ac lir:zbr: i emitenta udzraft5w.

NIE DOTYCZY

Z tegc, tytuft-r osiqgnqlem(qlam) w roku rubriegtym dochod w wysokosr:i

tv.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem powiatowyc;h osob prawnych lub
w ktorych uczestniczq takie
NIE DCTYCZY

osoby-

nial<-'zy

poda0 liczbq iemitentar akcji:..........

prrzeds rebi<lrc,crv

akcie te $tanowiq pakiet wiQkszy niL 10% akcji

vv

spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem (glam) w roku ubieglym dochod w wysol<o6c;i

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych"- nalezy podac liczbg i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlern(qlam) w rok:u ubiegtym dochod w wysoko5ci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maiqtku odrEbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby' prawnej, jednostek rsamorzqrJu terytorialnegc,, icir zwiqzk6w lull od
komunatlnej clsoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetaroru
- nalez',i pod;rc opis
mienia i datg nabycia, od k,cgo:
NIE DCTYC;IY

vt.
'1. Pro,rvadzq dzialalnosc gyospodarczq (nerle2y podac formg prawnq i prz:edmiot
dzialalnosr:i):
NIE DOTYCZY
osolciScie

wsprilnie

:z

innymi osobami

Z tego tytr.rlu osiqgnqlenr(qlam) w roku ubieglym przych6d i docho,ij w wysokoSci

2. Zarz-4dzam dzialalnosciq gospodarczey lub jeskrm przeds;tawicielem, pelnomocnikiem takiei clzialalnosci
(nale2y podac formg prawnE i przedrnirct dzialalnosci): .... .. ....
NIEDOTYCZY.,...
- osobiscie
- ws;polnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlern(gtam) w rollu ubieglym dochod w wysokosci

vil.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):..."
NIE DOTYCZY
-

lestern czlonkiem zarz4du (od kiedy):.....
NIE DCTYCZY

- lestern

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

NIE DTCTYCZY
-.;estern czlonkiem komisji rewizyjnej (od lliedy)
NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(g:lam) w roku ubieglym do,chod w wysokoSc;i

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSr:i zarobkowej lub zajqc, z podaniern kwot

O PRACE ARTSANA ok. 180 000, DIETA RADNEGO ok. 11 000 ODSET'](| OD UD;ZIEI-ONEGO
KRED'/TU 15 OOO
UMO\A/A

tx.
Sktadniki mienia ruchomel;o o warto6ci pclwyzel 10 000 zlotych (w pnzypadku pojazd6w rnechaniczrrych nialezy
podac markq, model i rok produkcji).
NIE DOTYCZY

X.

Zobowiqzania pienigZne o wartoSci povrry;zej 10 00(l zlotych, w tym;zaciqgnigte kredyty i pozyczkr r)raz \^frarunki,
na1akichzosta|yudzielonr-.(wobeckog<l,wzwii1zktlzjakimzdetrzeniem,wjakiejwysoko5ci):
NIE DOTYCZY

Powyzszeloswiadczenieskladamswiadomy(a),i2napodstawieart.233$l

Kodeksukarnegozii]podernrienie-

pravrdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbrawic'nia wolnosc;i.
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