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ROZPORZADZENIA PREZESA RADY WIINISTROW
z dnia 26 lutego 2003 r.

OSWIADCZENIE WIAJATKOWE
radnego powiatu

Ktodzko dnia 20.04.2021 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajqcd^oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

zupetnego wypefnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryk! nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsac

..nie dotvczv".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okresllc przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow maj^tkowych, dochodow I zobowlqzan do majqtku odr^bnego I maje|tku obj^tego
malzehskq wspolnoscl^ maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanle maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju I za granic^.
5. Oswiadczenie o stanle maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci plenl^zne.
6. W cz^scl A oswiadczenia zawarte s^ Informacje jawne, w cz^sci B zas Informacje niejawne

dotyczsjce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja. nizej podpisany(a), Marek Mazurkiewicz

(Imiona I nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 5.09.1967 w Stalowej Woli

Radny Powiatu Ktodzkiego

{miejsce zatrudnienia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznanlu sl^ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzle powiatowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnle z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posladam wchodzqce w

sktad matzenskie] wspolnosci maj^tkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny na dzien

31.12.2020.

I.

- srodki pleni^zne zgromadzone w walucie polsklej: ok. 249 000 PLN - wtasnosc matzehska

- srodki plenlfzne zgromadzone w walucie polsklej: 70 000 PLN - wtasnosc osobista

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 5 000 USD, 5 000 CHF, 5 000 EUR, 3 000 GBP,

10 000 DKK, 3 000 NOK, 3 000 SEK, 10 000 CZK, 5 000 HUF -wfasnosc osobista

- papiery wartosciowe - wlasnosc osobista:

akcje spotek notowanych na WGPWI Instrumenty ETF notowane na LSE na kwot?: 32 000 PLN.

jednostkl uczestnictwa TFI I jednostkl uczestnlctwa IKE : 103 000 PLN

/]



II.

1. Dom 0 powierzchni:

- powierzchnia uzytkowa: 230,50 m2, powierzchnia calkowita: 360,50 m2, (w tym: powierzchnia

mieszkalna -171,1 m2

0 wartosci szacunkowej: 540.000 tytuJ prawny: wtasnosci malzenska

2. Mieszkanie z piwnic^ o ̂ cznej powierzchni: 98,72 m2, o wartosci szacunkowej 275 000,

tytut prawny: wtasnosci matzehska

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: uzytki zielone, powierzchnia: 2,3 ha

0 wartosci szacunkowej: 150 000 PLN rodzaj zabudowy: brak

tytut prawny: wtasnosc matzenska

Z tego tytutu osi^9n^tem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 0 PLN

4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: 1535 m2-

dziatka rolna zabudowana domem mieszkalnym , o wartosci: szacunkowej 120 000 PLN

tytut prawny: wtasnosc matzehska.

III. nle dotyczy w catosci

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:



3

IV. nie dotyczy w catosci

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem powiatowych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytutu osi^gnqtem(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb? I emitenta akcji:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V. nie dotyczy w catosci

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku

odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du

terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce

mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od

kogo:

VI. nie dotyczy w catosci

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej

dziatalnosci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII. nie dotyczy w catosci

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
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VMl. Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?6,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu:

1) Dochody skladajqcego oswiadczenie - wspolnosc mafeehska (przed opodatkowaniem):

- dochod ze stosunku pracy - 97 823 PLN

- umowy zlecenia, o dzieto i prawa autorskie - 2 000 PLN

- diety radnego- 20 674 PLN

- odsetki od lokat bankowych ok. 1 000 PLN

2) Dochody skladajqcego oswiadczenie - wtasnosc osobista (przed opodatkowaniem);

- zbycia akcji spotek notowanych na WGPW oraz instrumentow ETF -16 278 PLN,

- dywidenda od akcji spotek WGPW - 120 PLN,

- zbycle (umorzenie) jednostek TFl - 20 000 PLN

- dochod ze sprzedazy walut - 1 400 PLN

3) Dochody 20NY-wspolnosc majqtkowa mafeehska (przed opodatkowaniem):

- ze stosunku pracy (przed opodatkowaniem) - 56 249 PLN,

- z umow zleceh, o dzieto, praw autorskich i inne (przed opodatkowaniem) - 8 008 PLN

- z tytutu najmu, dzierzawy (przed opodatkowaniem) - 21 560 PLN

- srodki z kredytu Funduszu Mieszkanlowego 75 000 PLN

4) Dochody ZONY - wtasnosb osobista - nie wykazano

IX. Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zbtych (w przypadku pojazddw

mechanlcznych nalezy podac mark^, modei i rok produkcji):

Dacia Lodgy 1,6 LPG, 2019, o wartosci szacunkowej 50.000 PLN - wspoiwtasnosc maizehska

X. Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^gni^te kredyty i

pozyczki oraz warunki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w

jakie] wysoko^ci):

- kredyt hipoteczny (matzeriski), PKO BP, zakup domu, do sptaty na dzien 31.12.2020 - ok.

65.000 PLN + odsetki zmienne

- kredyt z funduszu mieszkaniowego ZFSS - 75.000, do sptaty na dzien 31.12.2020 : 135 rat

x586 PLN = 79 110 PLN



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie: Stary Wielistaw 92. 57-313 Stary Wielistaw

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

1. dom - Stary Wielislaw 92. gm. Kbdzko

2. mieszkanie - ul. Piastowska 10/2. Polanica Zdroj

3. dziatka (gospodarstwo rolne) - 1933/2 Szczytna
4. dziatka zabudowana - 1429/5 Stary Wielislaw, gm. Kbdzko

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinosci.

Kbdzko. 20.04.2021 .../
(miejscowosc, data) / (podpis) r
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