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czĘŚc A
Ja, niŻe1 pod pisany(a), 'Radosław Kasiak...

(imiona i,,,iiśii'iiJ' ;';;;;;;; ;;;;;;j
w ........... Novvym Dworze Maz..urodzony(a) ..1 1.1 0. 1 980r

Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego..'.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 5 czenrca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2017 r' poz. 1868),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład maŹeńskiej
wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 27000 zł

1

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegÓlne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy
wpisac,.nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośĆ poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małŹeńską wspólnością majątkową'

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kĘu i za granicą

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wiezytelności pieniężne

6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia
nieruchomości.

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy



il
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papiery wańościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

Dom o powierzchni. 172,30 m2 wrazz budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. 64,60m2 na

działce o pow. 4O41m2 o wańoŚci około: 5oo ooo zł.....'...''....

tytuł prawny: notarialny akt własności .'.

Mieszkania o powierzchni: 42m2 o wańości: około 100 000zł oraz 49,17m2 o wańości około

155000zł, tytuł prawny: notarialny akt własności .'..'..'..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa : produkcja roślinna, powierzchnta: 1 4,O2 ha.' . . . .

o wańości: około 440 000 zł ....'''.....''

rodzĄ zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: notarialny akt własności ..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku biezącym przychod i dochód w wysokoŚci:21OoO zł

4' lnne nieruchomości: nie dotyczy

powiezchnia: ....

o wańości:

tytuł prawny: ..............

ilt.

Posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podaÓ liczbę i emitenta udziałów:

,.........nie dotyczy.....

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w społce: nie dotyczy

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

2.

V

2



Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore

podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.nie dotyczy ...............

vt.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci)

........nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód wwysokości: ...........'.

2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (naleŹy podac formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2' W społdzielniach: nie dotyczy
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy)



- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

3. W fundacjach prowadzących działalnośĆ gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

vlil.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: ze stosunku pracy 105599,75 zł, umowy o dzieło

9440,o0zł, diety radnego powiatowego iczłonka zaządu23002,22zł..'.'........'

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podaÓ markę, model i rok produkcji): samochód volkswagen passat rok

produkcji 2005; samochód volkswagen passat rok produkcji 2015, samochód mitsubishi outlander

rok produkcji 2007

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): kredyt w wysokoŚci 37500zł zaciągnięty w banku PKo BP na zakup mieszkania,

pozostało do spłaty 6414,12zł ........''
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częŚc a

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), lŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

[da'arl,ł^ 
y'ł,ł/,tdł, {=auł

(miejscowość, data) (podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalnoŚci Wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.
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