OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,

, osobyzarządzającej i członka organu za
prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne }v imieniu starosty
Pruszków dnia 16 października 20]8r.

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obmviązana
wypełnienia każdej z rubryk.
2
3

jest

do

zgodnego z prawdą,

starannego i zupelnego

.leżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać ai!!B

dotyczy"
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególni'ch skladnikó)v
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkon'ą.

4.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.
6.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
\Ą' części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, u' części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce polożenia nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżu podpisany,

Tomasz Slalvatyniec
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony: 30 marca 1958 r. w Nysie

SPZ ZOZ w Pruszkowie,Dyrektor Naczelny
(miejsce zittrudnienia, stanowisko lub ftlnkcja)
po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeniadziałalności gospodarczej

przezosobypełniącefunkcje publiczne(Dz. U. Nr ]06, poz.679, z ]998 r. Nr 1 ]3, poz. 715 i 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. 1806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 200 1 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 ait. 25c tei
ustawy oświadczam, że posiadamwchodzące w skład małżeńskiej wspólności m4ątkową lub stanowiącerllq majątek
odrębny

l
Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

28 338,8 1zł (małżeńska wspólnota majątkowa)

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycza
papiery wailościowe: fundusze inwestycyjne/polisy ubezpieczenia na życie na kwotę: ok. 2700 tys. .zł
(małżeńska wspólnota majątkowa)
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1.
2.

Dom o powierzchni: nie dotyczy

A) Mieszkanie własnościowe o powierzchni 68,1 0 m2, o wartości: ok. 400 tys. zł; tytuł prawny: małżeńska
wspólnota nldątkowa
B) Mieszkanie własnościowe o powierzchni: 80 lnż, o wartości: ok. 500 tys. zł, tytuł prawny: małżeńska
wspólnota majątkowa
C) Mieszkanie własnościowe o powierzchni: 36,13 n]2 (plus komórka lokatorska), , o wartości: ok. 350 tys. zł
tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa

D) Mieszkanie własnościowe o powierzchni 68 m2 o wartości ok. 380 tys. zł; tytuł prawny: y2własności
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia
o wartości
rodzaj zabudow)

tytuł prawny

.:'
':::.':::.'
''''.'::::'"'.'.'.'
''::.'./

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Strona

l z 4

3

Inne nieruchomości nie dotyczy
powierzchnia:

o wartości
warto
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Posiadamudziały w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

al;;;PIĆsea
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bałyte
te stanowią
stanowią pakiet
pakiet większy
większy niż
niż 1
10%
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spółce: ..........................;/<-.....................................................

nie
dotyczy
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Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości

lv
Posiadam akcje w spółkach handlowych

należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

::::::::::::::::::::::::::;/::::
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Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V
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1.

Prowadzędziałalność gospodarczą2(należy podać fomlę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście
=osob

rcpea..Bea
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wspólnie
wspólnie zz innymi
innymi osobami
osobami ..........J/........................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takie działalności(należy

podać6oirnęprawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.
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wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VJI.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnq (od kiedy nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2.

W spółdzielniach: nie dotyczJ-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie

dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie
dotyczy. ... ..

jestem członkiem komisji rewizyjną (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłettl w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie

dotyczy.....

jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem rady nadzorczą (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem komiqi rewizyjną (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłemw roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochodyosiągane z tytułu zatrudnienia lub inną działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:
SPZ ZOZ w Pruszkowie: ] 57 593,95 zł
SGH w Warszawie: 4725,00 zł

najem:12551,00 zł
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lx
Składniki mienia ruchomegoo wartości powyżej 10 000 złom'ch (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać
markę, model i rok produkcji):
Samochód osobowy Toyota RAV 4, rok produkcji: 201 3 (małżeńska wspólnota majątkowa)

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżd 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich
zostali' udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem,wjakim wysokości): nie dotyczy
CZ.nŚĆ B
Adres zamieszkania osoby skład4ącd oświadcz-,
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres)

2
3

4

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie niepravŁ'dy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

?ltuBt{.,w ,Ł6.xo. .Ża./
(miąscowość, data)

' Niewłaściwe

'4{. z. ...
(podpis)

skreślić.

: Nie dotyczy działalności wytwórcze] w rolnictwie w zakresieprodukcji roślinnej i zwierzęca, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego

' Nie dotyczy rad nadzorczychspółdzielni mieszkaniowych
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