OŚWłADCZENliE MAJ

fKOWE

jed nostki o;rg~mizacyjnej
pewiatu:;-osoby zClrlą~~ar~ąm.łąc-ego--po.wiatowę-9Sł)bą
Pil'aiwną-o~zoso,b,y
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czł,orllka zarządu powiatu;..se-kretcarza-pewiatu,.-skafhnika-pa-w·iatu,-kierownika

Żerom i11' ,dnta

ZO.X1.2018 r,

Uwaga;

t. Osoba składająQl oświadczenie obowląz.all3
licażdeJ z rubryk

jest do zgodnego z: prawd~l, stillra'l"Inego' I zupel'nego wype nie,nia

2. J'e'Źeliposzczególne I'ubtyki nie znajdują w konkretnym

pr2:V'Padku zastosowanla, należy wpisać "nie dotYC!y;".
,test okre lit przynalleźność p05zczególoych skladn>ków
majątkowych, dochodów i zOb'owiązaJi do mają,tku odrębnego i m'lIjątku objętego małżeńską wspólnoś(,j'ą
majątkową·
4,. Oświadczenr,e majątlGowe dotyczy malj~tku w kraju i za granicą.
3. Osoba sk adajqca o wi'adczenie obowiązana

s.

Ośw'łaaczenie

majątkowe

6. W cI\!'d A o wladc.zenial

obejmuje

tawane

zamiesz!kania składalącego

Ja,

niżej

podplsanvta],

ffiwniei

są

13.12.196

oTprenię1.ne.
ci B ,zaś informacje'

ośW'~adc:z:enieoraz m1iejsca,polożenta

niejawne d'otyczące adresu

nieruchomości.

Zbigniew Józef S~arecki.,
(Imiona

urodzony(a}

wierzytelno

informacjle jawrlI,!, w'czę

r. w

I n :l.z•••••
i:!.1roQ raz naz'wisko ro-d(l\~O!!)

Psarach

Nadl'eśnictwo Kolo Leśniczy
(mi@jsc.ezatrudnienia,

stallGwlsko lub funkljal

po zapomaniu Się Z przepisami ustawy l dnia 21 lerpnia 1997 r. O ograniczeniu prowadlenia
działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
S czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)" zgodnlez art. 25,c tej ustawy
ośwladczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanewiące mój
majątek

odrębny:

II.
Zasoby

pie nłężne:

-srodki

pieniężne

zgromadzone

w

walucie

- środki

pieniężne

zgromadzone

w

walucle obcej: NIE

polskiej: 75000,00

DOTYCZY

- papiery wartościowe:

spółek notowanych

akcje

na GPW

- aKcje tureckie I obligacje skarbowe
. na kwotę: 131041,.04
II.
1. Dom o powlerzchnl:

l

202 m

2, Mieszkanie o powlerzchni:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

l

o wartości:

350000. tytuł prawny: własność

NIE DOTYCZY, m?, o wartości

ogólnorolne.

powi'erlchl1ia:2,1031

w budowie,

NIE DOTYCZY.tytuł prawny: NIE DOTYCZY
ha.

o wa rtośd: 150000
rodzaj zabudowy:

tytuł prawnv: własność
Z tego tvtułu oSiągnąlem(ęłam)

W roku ubiegłvm przychód idochód W wyso.kości:4000.

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

NI,E DOTYCZY

o wa rtośct Nr DOTYCZY
tyłul prawny: NrE DOTYCZY

m.
Pcsladarn udziały w spółkach handlowych - nafety podać riczbę remitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet w~kszy ni! 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZV
Z tego tytulu .Dsiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysoko:' ci: NIE DOTYCZY

v.
Posiadarn

a~cje w

akcje te stanowią

spółkach

handlowych

- należy podać liczbę i emłtenta

akcji: NIE DOTYCZY

pakret większy niż 10% akcji W spółce: NIE DOTYCZY

Z tego tytułu ostągnąłemięłam]

w roku ubieglym

dochód w wysokości:

NIE DOTYCZY

V.
,(nabył mój małżonek, 1. wyl~tczenjem mienia przvnależnego do jego majątku odrębnego)
Państwa, innej państwowei osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich

N'abvłem(am)
od Skarbu

osoby prawnej lob :z:wlązku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze pr:cetargu - należy podać opis mienia i datę nsbvcla, od kogo: NIE DOTYCZY

związków, komunalnej

VI.
1, Prowadzę działalność go.spodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot

działaino

dl: NIE DOTYCZY

- oso biśde N IE DOTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NIE: DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym
2. Zanądzam działalnością
(należy podać formę

przychód

i dochód

gospodarczą lub jestem przedstawicielem,

prawl1r!j.

i przedmiot

działałnoścl]:

W wysokości':

NIE DOTYCZY

pełnomocnikjem

NIE dotyczy

- osobiście NIE DOTYCZY
- wsp61nie 2. innymi osobami NIE dotyczy
Z tego tytułu ,osiągnąłem(ęłam) w roku ubleglym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

VII.
1. W spójkach handlowych

(nazwa, siedziba' spółkit); NIE DOTYCZY

- Jestem crłonl<lem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem rady nadzorczej (od .kiedy)': NIE DOTYCZV
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąle.m(ęłam) w roku ubiegl,ym dochód w wysoko' (,i: NIE DOTYCZY
2.. W spółdale In iach: N IE D01YCZY

- jestem członkiem zarządu (Od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem radynadzoraej3: (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąl'em(ęiam)
w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
3. W undaCjach prowadzą,eych działalność gospodarczą:
NIE OOTYCZY
członkiem zarządu

- jestem

(od kiedy): NIE DOTYCZY

takiej działalności

- Jestem członkjem rady nadzorczej {od kiedy): NIE DOTYCZY

- [es
em członkiem komisji rewizyjneJ (od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnątem{~łam) w roku ubie'głym dochód w wvsokośct NIE DOTYCZY
-

VIII.
Inne dochody osiągane l tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe] lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; doch6d w Nadle 'nictwie Koło·
9S739,9,S;d
Płatność do gruntów rojnych -1467,92z.

IX.
SKładniki mienia ruchomego o wartości powy,żej 10000 złotych (w przypadku pOjazdów mechanicznyC!h
należy podać markę, model f rok prOduKcJI);Ford S·MAX - 2011r
Suzuki Grand V łtara - 2006r
Suzuki Grand Vttara - 2004r

X.
Zobowiązania

pieniężne o wartości powy2:ej 10000 złotych,

w tym zaciągnięte kredyty j poz:yczkl oraz

warunki,. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wys.okości): NIE.
DOTYoCZY
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Powyż:5z oświadczenie składam śwladornvta), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

wolneścl.

::

Zeromin dn. 12.12.2018
(miejsrowość,

data]

l

Niewlaśdwe skreślić.

2

Nie dotyczy działaino 'ci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwIerzęceJ. w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielnl mieszkaniowych.

