z8 d'

ap'4'1 u

oSwrADczENtE MAJATKowE'

i'owlATotrr:
'! a

z:r wl c c:'ltiiir

' L

czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika'jedi
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czNonka organu zarzqdzalqcego powiatowq osobq
oraz osoby wydaiqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Mi6sk Mazowiecki, dnia 28.04.2017

r.

(miejscowoS6)

Uwaga:

1'

osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.

2'

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq
dotvczv",

3.

w

z

prawdq, starannego

i

zupelnego

konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ,,nie

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochodow i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego matZefjtq wsp6lno5ciq
majqtkowq.

4.
5.
6.

Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granrcq.
O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

W czgSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B zaS informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czqsc

A

Ja, nizej podpisany(a), Arkadiusz Pawet Wilk,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 8.08.1973 r. w Mihsku Mazowieckim
Starostwo Powiatowe w Mi6sku Mazowieckim, Naczelnik Wydziatu Komunikacji i Transportu Drogowego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq

z

przepisami ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997

r. o

ograniczeniu prowadzenia dzialalno$r:i
z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr '106, poz. 679,

poz 1126,21999r Nr49,poz 483,22000r.Nr26,po2.306ora222002 r.Nr113,poz.984iNr214,poz.18O6) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca '1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U 22001 r. Nr 142, poz. 1592 otazz 2002 r. Nr 2i!,
poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr'153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2'14, poz. '1806), zgodnie
z art )Fa tai rrcrar'y oSwiadczam, ze posiadam wchodzEce w sklad malzehskiej wspolno6ci majqtkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
L

Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 20.766,16 zl. (mat?eriska wspolno6c majqtkowa)

--

(rodki nienie2ne oromadzone
w walUCie ohcei nie dntvczv
"Y-"" v'

-

papiery wartoSciowe: nie dotyczy

lt,
1.

Dom o powierzchni.T4 m2, o wartoSci: '16.800 zl. tytul prawny: wspol. udzial w

o

Mieszkanie o powierzchni: 60 m2, wspol. udzial w

L.

%

loczqlci (majqtek odrgbny)

czqsci o wartoSci: 104.500 zl. tytul prawny: (malzehskia

wspolnoSc ustawowa)
3

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci. nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie doty czy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

4

Inne nieruchomoSci:

a) Dzialka budowlana
powierzchnia', 1254 mz,
o wartoSci: udzial w % ezgict o wartoSei 20.000 zl,

tytul prawny: wspol. (wspolnos6 ustawowa)
b) Dzialka budowlana o powierzchni 900 m2, na ktorej usytuowany jest
dom, udzial w % czqscio wartosci 3,400 zl.
(majqtek odrqbny).

c) Dzia'lka budowlana o powierzchni 800 m2, na ktorej budowany jest dom, wspol.
udzial w
8.500 zl (wspolnosc ustawowa),

lz

czgsci o warto6c;i

d) Garaz o powierzchni 295 m2 wspol. udzial w 1/9 czqsci o wartoSci 18,300
zl. (malzenska wsp6lnosc ustawowa)
ilt,

Posiadam udzialy w spotkach handlowych

Akcyjna - Katowice.
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz

Z

tego tytulu osiqgnqtem(qram)

w

-

817 akcji; Gorno6lqskie przedsiqbiorstwo wodociqg6w spolka

io% udzial6w w spolce: nie ootyczy
roku ubieglym doch6d w wysokosci: 2ig,61 zr. (matzehska

wspornoso

majqtkowa)

tv,
Posiadam akcje w spolkach handlowych
nie dotyczy

-

nale2y podac liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

Nabylem(am) (na
Skarbu Pahstwa,

osoby
naby

komunalnej
mienia i datq

ek z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego; od
ej osoby prawnej, jednostek samorzqdu-terytorialnego, ich zwiqzkow luo oo

ujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetaigu
dotyczy.

-

nalezy podae opis

vt.
1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarczq2 (naleZy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy.

-

osobiScie - nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci; nie dotyczy

t

a

7^.-^A-^^
A-i^t^
Latzqazam
gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno$;ci
ozlatalnoSciq
(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

-

osobiScie

-

nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami

- nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(gtam)w roku ubieglym przych6d idochod w wysoko6ci: nie dotyczy

vil.
'1,

-

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
lestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach:
Nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym doch6d wwysokosci: nie
dotyczy
3 W fundacjach prowadzqcych dzialalno6d gospodarczA..

-

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

-lestem

-

nie dotyczy

VIII.

z tytulu zatrudnienla ry! i11ej dzialalnosci zarobkowej lub zajqc, z podaniem kwot
kazdego tytulu: zatrudnienia 103,793',47 zl, (malzehsr<" wspolnose mllqtkow");
lCoo,oo

Inne. dochody osiqgane

uzyskiwanych

z

z tytulu wynajmu lokalu mieszkalnego.

=r.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzei 10 ooo zlotych. (w przypadku pojazd6w
mechanicznych natezy
podac markq, model i rok produkcji): opelvectra, rok prod, zobo
lmatzenika wipbrriose ustawowa).
X.

0 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz warunki,

qzKu z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

okalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym w wysokosci
.12.2016 r.

czqsc

-

36.592,04 CHF (malzehska wspolnoSd ustawowa).

B

Porvyzsze oSwiadczenie skbdam srvradomy(a).

b

na podstawb afi- 233

$ 1 Kodeksu kafrw za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara poz.bawienia $o{n€Hici.

Minsk Mazowiecki, dnia 28.04.2017
(miejscowoSc, data)

1

NiewlaSciwe skreSlic.

r.

(podpis)

