·,
OŚWIADCZENIE

MAJĄTKOWE
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(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie
obowiązana
jest określić przynależność
poszczególnych
składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia,

stanowisko

lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Oz, U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym
(Oz, U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

z art, 2Sc tej ustawy
lub stanowiące mój

majątek odrębny:
I.
Za,soby.pi:niężne:

- środk: plenlęzne zgromadzone

/"
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,
w walucie polskiej:

,
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II.
1. Dom o powierzchni:

m2, o wartości:

tytuł prawny:

m2, o wartości:

2. Mieszkanie o powierzchni:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

.

tytuł prawny:

.

, powierzchnia:

.

o wartości:

4

.

rodzaj zabudowy:

(.'}....,

f.
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4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

.

o wartości:

.

tytuł prawny:

.

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych
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- należy podać liczbę i emitenta

udziałów:
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IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych

- należy podać liczbę i emitenta

akcji:

.
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V.
Nabyłem(am)

(nabył

od Skarbu Państwa,
związków, komunalnej

mój małżonek,

z wyłączeniem

innej
państwowej
osoby
osoby prawnej lub związku

mienia

przynależnego

do jego

majątku

/
odrębnego)

prawnej,
jednostek
samorządu
terytorialnego,
ich
metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.
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VI.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)
2. Zarządzam

działalnością

1[../1

~

.
.

,

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

gospodarczą

lub jestem

przedstawicielem,

.

pełnomocnikiem

takiej

działalności
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)
3. W fundacjach

,::

prowadzących

w roku ubiegłym dochód w wysokości:
działalność gospodarczą:
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cztonkiem rady nadzorcze] (od
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IX.
Składniki

mienia

ruchomego

o wartości

powyżej

~~I":i~~~d'~
~:rk~:~~~el'r~k":ro.d
".kO

10 000 złotych

J
').

•

~

~

~~7(?7":.: .. . ..

(w przypadku

pojazdów

mechanicznych

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

oraz
.
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CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Miejsce położenia nieruchomości

1

L··.·

wymienionych

.

w punkcie II części A (adres

:

.

:.

f '. ::::

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

l

Niewłaściwe

skreślić.

2

Nie dotyczy

działalności

i zakresie gospodarstwa
3

wytwórczej

w rolnictwie

w zakresie

rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni

mieszkaniowych.

produkcji

roślinnej

anie nieprawdy

zwierzęcej,

w formie

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
CZESLA W MAREK

r

Załącznik nr 1

Za rok 2018 -16.IX
Część A - Punkt 2

1.

2.
3.

Dom o powierzchni 72m2

100.000zł

W spółwłaści ciel

Dom powierzchni 260m2
(spadek po zmarłych rodzicach)
Dom O powierzchni 50m2 zakupiony
z gruntami w 20 14r w Dąbiu (do
rozbiórki)
Dom o powierzchni 45m2 zakupiony
z gruntami w 20 16r w Dąbiu (do
rozbiórki)
Mieszkanie o powierzchni 29.73m2
Mieszkanie o powierzchni: 47,50m2
Gospodarstwo rolne
- uprawy nasienno zbożowe i łąki
- powierzchnia 57ha
- wartość ok. 2 mln zł + 70.000zł
nabyte grunty w miejscowości
Majdany
- budynki gospodarcze
- właściciel i współwłaściciel

300.000zł

Właściciel

2000z1

Właściciel

5000zł

W spółwłaściciel

120.000zł
260.000zł

Współwłaści ciel
W SQ_ółwłaściciel

Z tego gospodarstwa osiągnąłem dochód ok. 120.000,00zł

4.

Inne nieruchomości
- działki budowlane
POWIERZCHNIA

722m2
1040m2
638m2
D. 596m2
E.
1284m2
F. 585m2
G.
1854m2
500m2
H.
I.
1192m2
795m2
J.
1661m2
K.
2700m2
L
2600m2
Ł
NIeruchomości z budynkami gospodarczymi
A.
B
C.

lA.

10.76ha
OBIEKTY HANDLOWE

A.
B.
C.
D.

78m2
17m2
119m2
65m2
OBIEKTY PRODUKCYJNE,

WARTOŚC

TYTUŁ PRA WNY

50.000zł
15.000zł
80.000zł
150.000zł
30.000zł
20.000zł
30,000zł
5.000zł
37.454zł
13.770zł
251.000zł
46.521zł
44.798zł

Własność - częściowa
Współwłasność
Współwłasność (bud. gospodarcze)
Współwłasność (część. zabudowana)
Współwłasność (część. zabudowana)
Własność
Własność
Współwłasność
Współwłasność
Współwłasność
Współwłasność
Współwłasność
Współwłasność

I 50.000zł
85.852zł
30.000zł
30.000zł
70.000zł
GOSPODARCZE, DROGI

I

Współwłasność

Własność
Własność
Własność
Współwłasność

lA.
14.951m2
1300.000
1 Współwłasność
~----1------'---------P.7~
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