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1L _OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

I Podpjs ....
eztonka-xarz^dii^owiatii^seki^ai^a-powiatuvskarbnika-powiatu^
kierowmka-jedflostki orgaflizaeyjncj powiatu, osoby-zafzadaaj^eej

i czlonka-ergami-^arzadzajacego-powiatow^osoba^ prawna^

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

...Biala Podlaska dnia 13.03.2014 r.
(miejscowosc)

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego i
zupefnego wypefnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac „nie dotyczy".

3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skfadnikow majatkowych, dochodow i zobowiazah do majatku odrebnego i majqtku objetego
mafzehskq wspoinoscia majatkowq.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. Wczesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Jerzy Komiriczyk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23.01.1955r... w Radzyniu Podlaskim

.Starostwo Powiatowe w Bialej Podlaskiej podinspektorw Wydziale Geodezji Katastru i
Nieruchomosci

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatelnosci gospodarczej przez osoby petnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998
r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie
powiatowym (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 Nr214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzehskiej wspolnosci maja.tkowej lub
stanowia.ce moj maja.tek odr^bny:



I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: ....nie dotyczy

nie dotyczy

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwot§: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: ..niedotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy.

tytut prawny: nie dotyczy....

2. Mieszkanie o powierzchni: .51,20.. m2, o wartosci: 150000 ztotych....

tytut prawny: Przeksztateenie spotdzielczego wtasnosciowego prawa do lokalu w wtasnosc..

AKTNot. RepA671/2007r.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: ...nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy..

rodzaj zabudowy: nie dotyczy...

tytut prawny: nie dotyczy.

Z tego tytutu osi^gnqtemfetam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy....

o wartosci: nie dotyczy....

tytut prawny: nie dotyczy..

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta udziatow:

nie dotyczy..

nie dotyczy..

udziaty te stanowi^ pakietwi^kszy niz 10% udziatow w spotce: ..nie dotyczy

nie dotyczy.

nie dotyczy.

Z tego tytutu osi^gn^tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...nie dotyczy.



IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: .nie dotyczy

nie dotyczy...

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy.

nie dotyczy..

Z tego tytutu osi^gn^temfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majatku

odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du

terytorialnego, ich zwi$zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast§puj$ce mienie, ktore

podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo:

nie dotyczy.

nie dotyczy.

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form§ prawny i przedmiot dziatalnosci):

nie dotyczy..

nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy.

- wspolnie z innymi osobami ...nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgn^tem(§tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: niedotyczy

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej

dziatalnosci (nalezy podac form$ prawny i przedmiot dziatalnosci):

nie dotyczy.

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami ..nie dotyczy.

Z tego tytutu osi^gnqtem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

nie dotyczy.

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): niedotyczy..



-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytutu osiqgn^tem w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..nie dotyczy

W spotdzielniach: nie dotyczy.

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytutu osi^gn^temfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .nie dotyczy.

W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy..

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....nie dotyczy.

Z tego tytutu osiqgn^temfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj$c, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym..

Biatej Podlaskiej.

46261,41 ztotych brutto

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac mark§, model i rok produkcji): nie dotyczy.

nie dotyczy..

nie dotyczy

X.

Zobowiqzania pieni^zneo wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaci$gni$te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej
wysokosci): nie dotyczy

nie dotyczy.

nie dotyczy



CZ^SCB

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Biata Podlaska 13.03.2014r. lu2Sf...n.0W.tJtr.C.£\fll
(miejscowosc, data) ^"(czytelny podpis)

Niewtasciwe skreslic.
2

Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie wzakresie produkcji roslinnej izwierzecej, wformie izakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


