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powiatu
KOSCIERZYNA, dnia 27 kwietnia 20'18 r.

(miejscowość)

L.dzUwaga:

1. Osoba obowiązanb jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .,nie dotv-
czv",

3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-
jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoścl-

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), P|OTR ADAM L|ZAKOWSK|,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 13.10.1976 roku w GDAŃSKU

AKADEMlA MARYNARKI WOJENNEJ lM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNl

- RADNY PoW|ATU KoSClERSKlEGo,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czeruvca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1868), zgodnic z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

-- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: ok. 20.000 zł

* środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery wartościowe: NlE DOTYCZY
na kwotę:

ll,

1. Dom o powierzchni: 138 m2, o wartości: ok, 300 000 zł

tytuł oratvnv r,,łas-.a,s:

lvlieszkanie o powierzchni: 25,38 m2, o wartości ok. 80.000 zł

tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Mieszkanie o powierzchni: 22,0Ą m2, o wartości ok, 100.000 zł

tytuł prawny: własnośó

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE DOTYCZY, powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

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



4, lnne nieruchomości:

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

o wartości: ok, 17.000 zł

tytuł prawny: własnośc (wspołwłasnośc ułamkowa %)

powierzchnia:

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

o wartości: ok. 25.000 zł

tytuł prawny: własnośó

lll.

1, Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DOTYCZY

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udzialów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. posiadam udziały w innych spólkach handlowych _- nalezy podac liczbę i emitenta udziałów: NlE DoTyczy

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.

1. Posiadam akcję w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorcow,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYCZY

akcje te stanowią pakiet większy niż 10ań akcji w spółce:

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji: NlE DoTYCZY

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

V,

NabYłem(am) (nabYł mój malzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkÓw, komunalnej osobY prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIl] DOTYCZY

Vl.

1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (nalezy poclaĆ formę prawną i przedmiot działalności): NlE DoTYCZY
-- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:
2. Zarządzarn działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej działalności (na_

leźy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOTYCZY

- osobiście

- wspolnie z innymiosobami

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



Vll.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 1) MlEJsKlE PRZEDSlĘB|oRSTWo lNFRASTRUKTURY
"KOS-EKO' Sp. z o.o. w Kościerzynie
* jestem członkiem zarządu (od kiedy): NlE DOTYCZY

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości .26,41Q,12 zł

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego tytułu:
1. UMOWA O PRACĘ - 53.859,65 zł
2. DZ|AŁALNOŚĆ WYKoNYWANA osoBlŚclE - 36,430,12zł
3. PRAWA AUTORSK|E - 1.800 zl
4. KWOTAZTYTUŁU PEŁNIEN|A OBOW|ĄZKOW SPOŁECZNYCH lOBYWATELSK|ECH - 7129zł
5. PRZYCHOD Z NAJMU - 6.000 zł

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podaĆ markę, model irok produkcji): SKoDA ocTAVlA 1,9 TDt, RoK PRoDUKcJl 2004 r., WARTOSC oK.
20.000 zł

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Nl'E DOTYCZY

czĘŚĆ B



Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

KoŚclERZYNA, DN|A 27 KWIETNlA 2018 r.
(miejscowośc, data)

Q.ułr
(podpis)


