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Uwaga:
1. Osobal składająca o :wi;uleZ!~nieobowiąz;l,'Ina je t do z:godnego l prawdą, sterannego 1wp Irlel!o wypelnienia

k•.d:deJ z Ir'ubryk.
2. Jeżeli poszczególnE! r'lJ'bryki nIe znajdują w konkretnym pt'lvpadku zas.tosowa:nia,należy wpisał InledOJvp.y".
3. Osoba skła:daj~Jcaoświadczenie obowiązana I~stekre lIć przynależność poslc~ególnvch skladnlków

majątkowyd:l" dochodów i lobowiąU'lń de majątku odrębnego imajątku objętego ma,lteńską wspó,lności.
maj. tkową.

4. Ośwładczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
S. mwi adezenie mają tkowe Olbejmuje :r(lwnież wierzytelno: ci pien ięVIU!'.
6. W czę ci A oświadczenia zawarte są Informacje jlawne, w czę c' B zaś info:rmacie Ilielawne dotYCZ1lc@adresu

zamieszkania składając,ego oświadcz,eni@ oraz miejsca pałeżenła nieruchomo ·d.

CZĘŚĆ A

Ja. nlże] pcdplsanvtal, Zbigniew luzef Szareckl..
(imiona I mUYłi~k.o oraz Ilazwłsko rodowe]

urodzony(a) 13,12..1961r. W Psarach
Nadleśnictwo Kolo Łeśnłczv

tmiejsc.e :atrudni~nia. st;anowfsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzeni działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dl, U. 2:2017 r. poz. 1393) oraz U'stawy z dnia
5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Oz, U, z 2017 r. poa, 1868), zgodnie z art, 25c tej ustawy
oświadczam, . e posiadam wchodzące w skład małżeńskie] wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I..
Zasoby pie nięż ne:
- środkt pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 85000,00

- środki pieniężne zgromadzone w walucia obcej: NIE DOTYClY



- papiery wartościowe: akcje spółek notowanych na GPW
- akeje tureckie, obliga cje ska rbowe
. na kwotę: 132493,73
It
1. Dom o powter chn]; OZm~,o wartości: 350000. tytuł prawny: własność w budowie.
2, Mieszkanie o powlerzchnl: NIE DOTYCZY. mL

1 o wartości NIE DOTYCZY. tvtul prawny: NIE DOTYCZY
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzcłm,ia:2,1031 ha.
o wartości: 150000
rodza j zabudowy:
tytuł praw ny: wła sność
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód idochód w wysoko 'ci:4000,

4. Inne nieruchomości:
powie rzch flia: NIE DOTYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
tytul prawny: NIE DOTYCZY

III.

Posladam udzialy w spółkach handlowych - należy podać liczb-ę i emitenta udztałów: NIEDOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytuJ.u osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysoko ci: NIE DOTYCZY

'V.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać Iklb i ernitenta akcJi; NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy ni 10% akcji w spólce: NIE DOTYCZY
Z tego tvtułu oslągnąłemtetam] w roku ubieglym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

V,
Nabylem(am) (naby! rnó] małżonek, Z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego]
od Skarbu Panstwa', innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zw·ązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalinego następujące mienie. kt re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia idat nabycia, od kogo: NIEDOTYCZY



VI .•
1. rowadzę działalność gospodarczą2 (Il.arety podać formę prawną i przedmiot dnałelnoścl]: NIE DOTYCZY

- oso blścle N IE DOTYCZY

-wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z ego ty tulu osiągn łern w roku ubiegłym przychód i dochód w wvsokoścl. NIE:DOTYCZ

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawlclelarn, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną I przedmiot dz.iałalności): NIE dotyczy
- osobiścle NIE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE dotyczy
Z: ego tytułu oslagnąlern w roku 'ubiegłym dochód w wysokości: NIEDOTYCZV

VII.
i. W spółkach handlowvch (nazwa, siedziba spółki): N IE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy).: N!E DOTYCZY
- Jestem ezłonkiem rady nadzorcze] {Od kiedy}; NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komj~jj rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubl głym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. W spółdzielniach: NIE DOTYCZY
- Jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorcze]' (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): NJE DOTYCZY
Z tego tytulu oslągnąlem W roku ubiegłym dochód w wysokości: NrE DOTYCZY

3. W fundacjach prowadzących działaloosć gospodarczą:
NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY



- jestem członkiem rady nadzorrzel {od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem rzłonkiam komisji :rewizyjnej (od kredv): NIE DOTYCZY
Z tego tyłu~u osiągnąłem w roku ubiegłym dcchód w wysokości; NiE DOTYCZY

VII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzlałelnoścl zarobkowej łuh zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tvtulu: dochód w N<,Jldleśnrctwie Kolo - 12548S,53zł

Płatno:ść do gruntów olnych -1467,95d
Dieta radnych - 754,S4z~

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powvże] 10 000 złotych (w przypadku pojazdów rneehanlcznvch
należy podać markę. model i rok produkcji): Ford S-MAX - 20Ur

Suzuki Grand Vitara - 2006r

Suzuki Grand Vitara - 2004r

X.
Zobowiąza1nia pieniężne o wartości powvże] 10.000 zlotvch, w tym zaciągnięte kredyty ipoźvczkl oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w lwią2:ku z jakim zdarzenlem, w Jakiej wysokośd): NIE
DOTYCZY



cz.~ Ć B

Pm•••vższe oświadczenie składam świildomy{a}, Iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie rf prawdy
lub za ajenie prawdy grozi kara pozbawlania wolności. ....--

Żeromin dn. 29.04.2019
~m lelscowo: c, data ~

(

l NIewłaściwe Skreślić.
2 Nie dotyC1:Y działalności wytwórcze] w rolnictwie w zakresie produkcji roślinne] i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnago.

l Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni rnleszkantowvch.
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