OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka za rządu

powiatu,

Pruszków,dnia 27.04.2018r
(miejscowość)

1.
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Uwaga:
obowiązana jest
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jest do
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i zupełnegowypełnienia każdą z rubiyk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać :l!!ię
dotvcz
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3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obdmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miqsca pdożenia nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, niżu podpisany Mlrasłan' Z)ar/asz C'hm/e/ewsk/
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Urodzony 2/ /#O, /9ó0 /" w Piasecznie
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. DrzNmały 30, 05-800Pruszków
Członek Zarządu
(miqsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
zl 998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tq ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkową ]ub stanowiące mój majątek odrębny:

l
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzonew walucie polskiej:
7 000 PLN własność, wierzytetność ]23 000 Pi.N wspólność
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
nie dotvcz
- papiery wartościowe:
nie dolyęąly na kwotę:
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1. Dom o powierzchni uż.:

a/220 mż, o wartości: 680 000 PLN, wspólne nakłady tla nieruchomości odrębnej
b/ 137 m2, o wartości 315 000 PLN, wspólność
c/ 137 m2, o wartości 305 000 PLN, wspólność:
d/ 110 m2, o wartości 470 000 PLN, własność
e/ 110 m2, o wartości 440 000 PLN, współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni:
nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
nie dohczv
4. Inne nieruchomości: działki budowlane: (wspólność małżeńska)
pod domami z poz. ll ust l pkt:

b/ ISOm2o wartości 37 00QPI.N
c/ 560m2o wartości}35 Q00PI.N
d/ 300 m2 o wartości 120 000 PLN własność
e/ 200 ttt2 o wartości 80 000 PLN współwłasność
111

Posiadamudziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów
60 szt. udziałów w spółce MOBILETECH Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie
udzial' te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotvczv
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotvczv

lv
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akctji

nie dotvcz

V
Nabyłem

(nabył mój małżonek, z wyłączeniem

mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, inną państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalną osoby prawnej następującemienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie doWczv

VI
1. Prowadzędziałalność gospodarczą2(należy podaćformę prawną i przedmiot działalności)
nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

nie dotycz
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
nie dotYczY
2

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy
podać
formę
prawną
i
przedmiot
działalności):
- osobiście

nie dotycz
- wspólnie z innymi osobami
nie dotvcz

VII.
1. W spółkach handlowych

(nazwa, siedziba spółki)

nie dotvcz
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem członkiem komigi rewizyjnq (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości
nie dotyczy
2. W spółdzielniach:

nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczą3(od kiedy):
- jestem członkiem komigi rewizŃnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości
nie dotyczy
3. W fundacŁjachprowadzącychdziałalność gospodarczą:
nie dotvcz
Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochódw wysokości:
nie dotvcz

VIII.
Inne dochodyosiąganez tytułu zatrudnienialub inną działalnościzarobkowąlub zięć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: (brutto przed opodatkowaniem) - frzVChgc#'"-'-~

125200PLNstosunekpracy

\ "

l ,łm

23 600 PLN -- działalność wykonywana osobiście
6 000 PLN - najem

lx
Składniki mienia ruchomegoo wartości powyżej 10.000złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkclji):

2

samochódosobowyAUDI A4 1.9TDI 2004 r - własność
samochódosobowy AUDI A4 2.0 TDI -- 2006 r - wspólność

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżą 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone(wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokości:
1.210 000 PLN
ż. 114 500 PLN
3. 15 000PLN

ING BankStqski umowa kredytom,a hipoteczne na zakup domu, termin10 lat
BSRasz)m tlmowa kredytowa hipoteczne na zakupdomu, termin lO lat
BSRaszytt umowa na kredytkonsumpqlny, termin 4 Łat

r 7.Fqf' R
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie

Miąsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ l Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Pruszków 27.04.20 18 r.
(miąscowość, data)

\J'"
(podpis)

1Niewłaściwe skreślić.

2Nie dotyczydziałalnościwytwórcze]w rolnictwie w zakresieprodukcji roślinneji zwierzęca,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

