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Koło, dnia 15,07.2019r,

'Uwaga:
1. O oba !il!c*::ulajląeanŚWIT3dcz.enie ohowiązan3jen do zgodnego l prawdą_, stararmego i Iup.ełnego wypełnienia

każdej t: rubryk.
2. Jeie IIP05ZCzegÓIne rubryki n ie l!na:jdu~ąw kankretnvm prz.ypadtu zastosowa ni••, należv wpisać "ni e dQ!Y.c{Y".
3. Osob. skhldaj:ąca ołwladcz.enie obowiązana: jest określić przynalelność lloSIcreg:ólnycll 5kładnil<ów

majątkowych, dochodów i wbowiązań do mająt~u odrębnego i majątlw obj~tego małleńS:ką wspólnoSicfą
majątkową.

4. Oś.wladczenie majątkowe dotyczy majątkJu w kraju. iz",granicą·
s. Oświadczenie miljqtkowe obejmuje również wie,nytelno~ci pieniężne.
6. W częici A.oiwiadczenia zawarte są informacje jawflli1. w części B zaś informacje ntejawne dotyc:ząc~ adresu

Jamie:sz.1caniasJkładającego oświadczenie oraz miejsca potole., la:nleruchomośei.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(al, Konrad WIśniewski,

urodzorw 19.02.1958r. w Olsztynie,
latrudniony w Starostwie Powiatowym w Kole na stanowisku geodety powiatowego, naczelnika Wyd:Ziah,1
Geodezji, Kartografii lKatastru

(mlejsc@ ratrudnienia. stal'lDWi~1«J lub funkqal

po Ulpoznaniu się Z przepisami ustawy z. dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicleni\J prowadzenia dzlatalnoścl
gospodarczej przez osoby pełniące funkcj,e publiczne (Oz, U- 2 2017 r, poz. 1393) oraz ustawy l dnia:
5 czerwca 199& r, o samorządzie powiatowym ~Oz. U, z 2017 r, poz. 186&), zgodnie z art, 25c: tej ustawy
oświadczam, że posladam wchodzące w skład małżeńskiej wspólno~ci majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki plenlężne zgromadlanE!: w walucie polskiej: 784956 d
- środ ki ple nię ż ne zgromadzone w Wal lu cie obcej: 2.,631 EU

- papiery wartościowe n ie dotyczy

II.
1. Dom o powlerzchnt: nie dotyczy

2. Mlesz kan ie o powierzch n I: 47m2
, o wa rtości: 150 000 zł t:yt uł prawny: ws półwła s ilOŚĆ mak

3. IMlesaka nie o powie rzchn i: 46 m, o wartoścl 150 000 zł, tytuł prawny: ws półwłas ność 01ałŻo

4, Mieszkanie o powl.erzchnk 31 m, o wartości 103 000 zł, ty uł prawny: współwłasnośĆ małż,



5, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne. powierzchrtla: 1''''8411 ha
o wartości: 515 000 ~ł
rodzaj zabudowy: budo mieszkalny, bud, gospooarcro-rnleszkalrw
tytuł prawny: ws półwłasność małż,
Z tego tytułu osiągnąlem w roku ubiegłym przychód 1dochód w wysokości: O ł

o- Inne n ieru ch omości:
powierzchnia: 0,0568 ha
O wa rtośe 80 000 zł
tyłtd prawny: u dział Yi czę ści w p rawie wła mości

7. Inne n ierw:h omoki:
Powierzchnia 0,0690 ha
O wa rtośc 1 200. 000 zł
Tytuł prawny: wspóŁwłasność maiż,

8. Inne nieruchomości:
Powierzchnia 0.03 6 ha
O wa rto§Ci 226 000 zl
Tytuł prawny: wsp6łwłasflOść małż,

9- lnne nieruchornoścl:
Powien:dmi1! 01005.4 ha
O wartoset 100 mm zł
Tytuł prawny: współwłasność marż.

lO.lnne niemchomosci;
Powier~chr'lia 0,1405 ha
O wartości 30 000 zt
Tytuł prawny: wspótwłasnośt małż.

I l.lnne nieruchomośo:
Powierz.chnia 011746 ha
O wartości 30 000 zł
Tytuł prawny: współwłasność małż,

12.ll'Ine nleruchomoścl:
Powierzchnia 0,1101 ha
O wartości ]l88 000 .d
Tytuł prawny: w5półwłasno~ć m~ż.

13.1nne n ieru chomoścl:
Powierzchnia 010711 ha
Owa rtości 3 000 zł
Tytuł prawny: wsp6łwłasl'loś.c matż, udziału 2/8 aęści w praw1e własnośd

14.1nne nierucborności:
Powierlchn,a 0,0840 ha
Owartości 75000 zł
Tytuł prawny: wsp6h.vłas"ość małż.

15, Inne n.e ruchom OŚCI:



Pawie rzchn ia Op1106 h a
O wartOcśd 24 000 zł
Tytuł pr~l1y: współwłasność małż,

16.lnne nieruchomości:
Powierzc.nnja 0,0872 ha
O warto Ś1: i 2.7 000 zł
Tvtuł prawny: wsp6lwłasność matz.

17,'lnne nieruchomośck
Powierzchnia 0.1077 ha
O wartości 33 000 zł
Tytuł prawny: współwłasność małż.

III.
Postadarn udziały w spółkach handlowych - nale'iy podać liczbę i ernltsnta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet w.iększy nlż 10% udziałów w.spółce: nie dotyczy

Z tego tytUN os iągnąłem w raku ub teglym dechóc w wyso kości: n ie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emiterjta akcji: nie dotycz,y

akcje te stanowrą pakiet wlęksly niż 10% akcji w spółce: ni~ dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w miotu ubiegłym doch6d w wysokości: nie dotyczy

V~
Nabyłem (nabył mój małżonek, Z wytąC2eniem mien1a pf-zynaleźnego do j2g0 majątku odrębnego)
od Skarbu Panstwa, innej państwowej oS"oby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
z:wiązI<6w,komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienle, które podlegało
zbyciu w drodze przetarg~u - należy podać opis mienia 1datę nabycia, od kogo:
Gmina Miejska Koło - działka o pow. 0,0054 ha w roku 1994
Powiat Kolski • działka o pow. 0,1145 na w roku 2003,v1.
l, Prowadzę dzlatalność gospodarczą'' (należy podać formę prawną ; przedmiot dziatainości]: nie dotvczv
- osobiście nie dotyczy
- W5pól nie z it1nym i05 obami nie dotyczy
Z tego tytułu Ol) i'lgnąłem w rok.u ubieg!ym pnychód i dochód w wysokośc i: n ie dotyczy

2- Zarządzam działalno.scią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(naleiy podać formę prawną ~przedmiot działalności nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z ;nnyrn iOs obami nie dotyczy
Z tego tytutu os iągnąłern w roku ubiegłym dochód w wyso koścl: nie dotyay

VIL
1. W spółkach handlowych (nazwa. s~edzibaspółki): nie dotyczy
- [este m człon k iem zarządu ,(od kiedy): nie dotycz-y
- jestem członkłem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy: nie dotyczy
Z tego tytułu osfągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysOorosc i: n iEl dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy



- jestem członkiem zarządu [od ki~dy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej~ {od kiedy}: nle dotycz.y
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy nie dotyczy
Z tego tyturu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód W wysokości nie dotyczy

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
- jestem członkiem zarządu {od kiedy: nie dotvczv

- jestem członklem rady nadzorczej {od kiedy}: nie dotyc~y
- jestem członkiem komisji rewi,yjnej (od kiedy nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ub~egłym dcchćd w wysok.ości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inne~ działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzvskiwa nych Z ka żdego tył ułu:
• ze stosunku pracv l-VII 2019r. 4222.5,50 2.ł
• z najmu 10639,06 zł

IX.
Składniki mterna ruchomego o wartości powvże] 10 000 złotych (w przypadku po}azdów mechanicznych
należy podać matkę, modeJ i rok produkcji):
Samochód osobowy m-ki VOLVOS80 rok prod. 2016
Samochód osobowy m-ki VOLKSWAGEN POLO rok prod. 2010

)C.

Zobowiązania preruę .zne O vartoścl powyiej 10 aGO złotych, w tym ~aciągnięte kredyty i pożyczki oraz
w3l'1Unkl, na jakich zostalv udzielone (wobec kogo, w ~wiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyclY



CZĘŚĆ B
--- ~-----------------

Powyższe oswiadczenie składam świadomy{a" iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy g,rm.Lkara pozbawierua wolności,

·~~.,.k.t!,~.~ ,
tP'Qdpi$]

l Niewłaśdwe skreślić,
2 Nie dotyc~y d2.iałalllości wytwórczej w rolnictwie IN zakresre produlKjl rosli 1111ej zwierzęcej, w formie
i zakresie gespod arstwa rodzi nnego.

a N le dot-yr:zy ra d nadzo rczvch spółdzie In im lesz kan iowych_
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