OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
os oby wydającej

,

,

decyzj e admi nistracyjne,

" ..Koło, .., , ,

,

w imieniu starosty

1

dnia ,.31.'grudnia 2018r~

(mfeJSCO~)

UWAGA:

jest do zgodnego z prawdą, starannego

l.

Osoba składając;a oświa,dczenie
obowiązan.a'
i zupełnego wyp~nj'en';a każ,dej z rubryk .

.2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują
wpisać ••n le dotyczy."'.

3.

Osoba ,składająca ośwIadczenIe obowJąz'ana jest określić pTZynaleiność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku o.bjętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

w konkrefnym przypadku zastosowania. .należy

5. Oświadczooie majątkowe obeJmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarle są inform,acje jawne, w części l3 zaś informacje niejawne
dotyczące adresu z'amieszkania składającego ·oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a),

K.onrad Antoni Wiśniewski

urodzo.ny(a) 19.02. 1958r.

w Olsztynie

zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Kole na stanowisku Geodety Powiatowego, Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii i 'Katastru
(mfeJooe zatrudnienia, slat1OWisl!'o 'ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 s'ierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełn:iące funkcje publiczne (Oz, U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, pce: 715, II Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1:806) oraz ustawy z dnia 5 CZBlIWca 1998 r. o samorządzie
powi.atowym (Dz. U_z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 2,3, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, paz, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2;00, paz, 1688 i Nr 214, poz. 18106), zg,odnie z art. 25c tej
ustawy ośw,adczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej! wspólności majątkowej lub
stanowiące m ój majątek od rębny:

l

t
Zasoby pieniężne:
środki plenięzne ~grom.adzone w walucie polskiej: 880.779 zł
środki plentężne zgromadzone w wetucle obcej: 2.988 EURO
pa piery wartościowe: nte do,tyczy_
na kwotę: nie dotyczy.

II.

1_ M ieszkan te

° powierzch ni: 47m

2,

o wa rtoścr 80. OOOzł

t.ytuł prawn y: ws pólvv"łasność. małżeńs ka

2. Mieszkanie o powierzchni: 46 m,2j o wartości: 150.000zł
tytuł prawny: wsp6IWłasność małZeńska
3, Gespodarstwe rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne o powierzchni: 4,8411 ha
o wartoset 515,000 zł

rodzaj za budowy: bud. mieszkal ny, bud. g ospodarczo-rnleszkel ny
tytuł prawny: współwł.asno.ść małżeńska

Z tego tytułu osiąg nalern {ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wys,okości: Ozł
4_ Inne nieruchomości:
powierzchnia: 0,0568 ha
o wa rtości: 80.000 zł
tytuł prawny: włas ność udziału 1/2 części
5. Inne nleruchomości:
powierzchnia

0.0690 ha

o wartości: 200.000

zł

tytuł prawny: współw"łasność małżeńska
6. lnne nieruchomości:
powie rzchn la 0.031 '6 ha

o wal1o,ści: 226,000 zł
tytuł prawny: współwłasność

małZeńska

7. ~nns nierucha mości
powierzchnia
o wartości:

0,0054 ha

100,000 zł

tytuł prawny: współwłasność m ałżeńska
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B, Inne nierucha mości:

powierzchnia 0,1405 ha
o wartości 30.000 zł
9. Inne nieruchomości':
powierzchnia 0.1746 ha
o wartości 30,000 zł
10. In ne nieruch om ości:
powierzchnia 0,1101 ha

o warto'Bei : 68,000 zł
tytuł prawny; wspólwłasnoś,ć małzeń ska
11. Inne nie ruchornośc i:

powi'erzchnia 010711 ha.
o wa rtosct 3,000 zł
tytuł prawny: współwłasność

maaeńska

udziału 2/8 części

12, lnns nieruchomości:

pow:ierz:chnia 0,0840 ha
o wartości 75,000 zł

tyt.tJ:ł prawny: wspólwłasno,ść małżeńska
13,. Inne n ieruchorności:

powielZch n fa O,1106 ha
o wartości 24.000 zł

14. Inne n leruchomoścr
powierzchnia 0,0872 ha
o wartości 27.000 zł
15. ~nne n lerueho mości:
powierzchnia 0,1077 ha

a waftośd

33.00.0 zł

Ul.
Posiadam udziały w spółkach han.dlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy ni:t 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego ty~ułu osiąg nąłem w roku ubiegłym dochód w wysokoścr: nie dotyczy

IM
Posiadam akcje w spółkach ha nd lowych - n.aleź.ypodać Iiczbę i e mitanta akoj i: nie dotyczy

:3

akoje te stanowią pa ki<etwlę kszy ni!210% akcj I w spółce: nie do<tyczy

.z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym dochód w wysokolsci: nie dotyczy

V_
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynateżnego do jego majiątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoria ~nego, ich ,związków Iub ad kom una Inej osoby prawo ej na Słępujące mienie które
I

podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kog'o:
Gmina Mi,ejska Koło- dZljałka o pow. 0,0054 ha w roku 1994

Powiat Koło

- dZijałka a pow. Q. 1145 ha w raku 2003

VI,.
1, Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
- osobiście:

nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobarnl : nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym przychód j dochód w wysokości: nie dotyczy

2, Zarządz,8m działalnością gospodarczą lub jestem przedstawiciel,em, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnosci): nie dotyczy
- osobiście:
- wspólni:e

lnie dotyczy

z innymi osobami: nte dotyczy

Z tego tyru:łu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubf:egłym dochód w wysokoś,oi: nie dotyczy

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółk,j)l: nie dotyczy
~jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej ('od kted:y): nie dotyczy
- Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu os iąg nąłe m( ęła m) w roku u biegłym dochód w wyso Kości: nie datyczy
2. W spółdzielniach: nie <dotyczy
- jestem człon kiem zarząd u (od kiedy): nie dotyczy
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewfzyj:nej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągną_łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysolmści: nie dotyczy
3. W funda ojach prowadzących działal~ność 9osDodarczą:

- jestem członktem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisj,i rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ~ęłam" w roku ubJegłym do c,hód

w wysokosoi

: n ie dotyczy

VIU.
linne dochody osiągane z tytułu zatrudn ienia Iub innej dz iatal noścl za robkowej lu b zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
-

ze stosunku pracy 122_456,88 zł

-

z najmu

22.502,49 z~

.IX..

Składniki młenla ruchomego o ws.rtości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pOjazdów
mechanicznych nalezy podać mar1<ę. model i rok produkcji):
samochM osobowy m-ki VOLVO SSO rok prnd, 2016
samochód 'osobowy m-ki MAZDA MX-5 rok prod.2007

x.
1. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych,

IN

tym .zaciągnięte kredyty i

po1:yczki oraz warunki, na.jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z:jakim
zd arzeniem , w jakiej wysokości):

nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Powyższe o-świadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za.
pod an ie nieprawdy Iub zataje nie prawdy grozi ka ra pozbawien r a woln ości.

Koło, 24.kwiełnia 2019r.
(miejscowość,

data)

(czytelny podpis)
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