
§TAROsTWO pOWlATOs/t W KOŚcliRzYN lE
Kancelaria O3ól_na

ńpłnańa rę
NlE M ,/a&,ł.O?ł

po
oŚcleRzyNA, dnia 6 grudnia 2018 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1, Osoba do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdeJ z rubryk.

2, Jeżell poszczególne rubrykl nle zna|du|ą w konkretnym pzypadku zasto§owanla, należy wplsać ..nle dotv-
czv".

3. Osoba skladaJąca ośwladczenle obowlązana jest określlć pzynależność poszczególnych składnlków ma_

'ątkowy§h, 

dochodów l zobowlązań do ma|ątku odrębnego l maJątku ob|ętego maźeńską wspólnością ma-
|ątkową,

4. Ośw|adczanle o stanle ma|ątkowym dotyczy maJątku w kralu lza granlcą.

5. ośwladczenle o stanle ma|ątkowym obeJmuJe równleż wleaytelnoścl plenlężna.

6. W częścl A ośwladczenla zawańe są lnformacJe Jawne, w częścl B zaś lnformac|e nleJawne dotyczące adre-
su zamleszkanla sklada|ąGego ośwladczenlo oraz mleJsca polożenla nleruchomoścl.

czĘść A

Ja, niźej podpisany(a), PIOTR ADAM LIZAKOWSK|,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko,odowe)

urodzony(a) 13,10.1976 roku w GDAŃSKU

AKADEM|A MARYNARKI WOJENNEJ lM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI
_ RADNY PoW|ATU KoŚclERsKlEGo,

(miej§ce zatrudnienia, §tanowigko lub fu nkcja)

po zapoznaniu slę z pzeplsaml ustawy z dnla 5 czeruvca 1998 r. o samorządzle powlatowym (Dz. lJ. z 2o17 r.

Poz. 1868), zgodnle z arź. 25c tel ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład matżeńsk|eJ wspólności
maJątkowej lub stanowlące móJ maJątek odrębny:

l.

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: ok, 6.500 zł

- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wańościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

Dom o powierzchni: 138 m2, o wańości: ok, 300.000 zł (wańość wrazz działką o pow. 215 m2l
tytuł prawny: własnośó

Mieszkanie o powierzchni: 25,38 m2, o wańości ok. 80.000 zł

tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Mieszkanie o powierzchni: 2ż,04 m2, o wańości ok. 100,000 zł

tytuł prawny: własnośó

Mieszkanie o powiezchni: 46,34 m2, o wańości 240.000 zł
tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: N l E DOTYCZY, powiezch nia :

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

ll,

1

l$: 0 7, 12, 2018



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

4. lnne nieruchomości:

powiezchnia 1). % części nieruchomości o pow. 0,6 ha

o wańości: ok. 17.000 zł

tytuł prawny: własność (współwłasność ułamkowa %)

powierzchnia:

2). nieruchomość (działka) o pow. 0,0705 ha

o wańości: ok. 25.000 zł

tytuł prawny: własność

lll.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYczY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: NlE DOTYCZY

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

lV.

1. Posiadam akcję w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYczY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce:

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DOTYCZY

Ztego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DoTYCZY

vl.

1, Prowadzę działalność gospodarczą (naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście

- wspólnie z innymiosobami

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pnedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (na-

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOWCZY

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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



vll.

W spółkach handlówych (nazwa, siedziba spółki): 1) M|EJSK|E PRZEDS|ĘBIORSTWO lNFRASTRUKTURY

'KOS-EKO" Sp. z o.o, w Kościezynie

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): OD 01.03.2015 R.

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): NlE DOTYCZY

Z tego §tułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 26.576,89 zł

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu:
1. UMOWA O PRACĘ - 73.939,65 zł netto
2. DzlAŁALNoŚĆ \^^/KoNYWANA osoBlŚClE (umowy o dzieło, umowy zlecenia), PRAWA AUToRsKlE -

25.496,05 zł netto
3. PRZYoHÓD Z NAJMU _ 4,500 zł brutto
4. D|ETA RADNEGO POWIATU - 10,25azł

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyźej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji): SKODA OCTAV|A 1,9 TDl, ROK PRODUKCJ| 2004 r., WARTOŚĆ

OK. 20.000 zł

x.

Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 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 hipoteczny
PKO Bank Polski §.A. na zakup mieszkania w wysokości 192.000 zł + odsetki bankowe

czĘŚĆ B



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

a ł.QL?
KoŚc|ERZYNA, DN|A6 GRUDNIA 2018r.

(mi€i§cowość, data)


