
Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

wypelnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maja_tkowych, dochodow i zobowi^zan do majqtku odrebnego i majajku objetego malzenska,
wspolnoscia^ majqtkow^.

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie maja_tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte si| informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycz^ce
adresu zamieszkania skiadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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CZ^SC A

Ja. nizej podpisany(a),

Piotr Jaroslaw Malesa

( imiona i nazwisko oraz nazvvisko rodowe )

24.05.196It. Biaiej Podlaskiej
urodzony(a) w

Centrum Administracyjne Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Komarnie

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placowek Opiekunczo- Wychowawczych w Komarnie
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu sie^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaJalnosci
gospodarczej przez osoby pehiiace 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 Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 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 Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace wsklad matzenskiej wspolnosci majatkowej lub
stanowiace moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:
Rachunek oszczednosciowy objfty wspolnota^ majatkow^:
Saldo na koncie indywidualnym ROR na dzieii 31.12.2012r. to 0 zl

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...nie dotyczy
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- papiery wartoSciowe:
nie dotyczy

nakwot^:

1. Dom opowierzchni: m2, o wartosci: tytul prawny:

60.3 200.000,00 zt Wspotwtasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoSci: tytul prawny:

3.Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tegotytuhiosi^gn^em (?lam)w roku ubiegfym przych6d i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: Dzialka budowlana opowierzchni 1400arowRakowiska Gmina Biala
powierzchnia: Podlaska

o wartosci: 83000,00zl

Tytul prawny: wspolnota maj^tkowa

III.

Posiadam udziafy w spoikachhandlowych- nalezy podac liczb? i emitentaudzialow:

NIE DOTYCZY

udziafy te stanowiq. pakiet wi^kszy niz 10 % udzialow w sp61ce:

NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

NIE DOTYCZY

IV.

Posiadam akcjew spoikach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
akcje te stanowi^ pakietwi^kszyniz 10 % akcji w spoke

NIE DOTYCZY

Z tegotytuhiosi^gn^lem(?Iam) w roku ubiegfym doch6dw wysokoSci:

NIE DOTYCZY

V.
Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego) od Skarbu Panstwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej
nast^puj^ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezypodac opis mienia i dat§

NIE DOTYCZY

nabycia,odkogo: NIE DOTYCZY



VI.

• 1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq.2 (nalezy podac form$ prawny i przedmiot dzialalnosci)):

NIE DOTYCZY

- osobiScie

NIE DOTYCZY

- wspblnie z innymi osobami
NIE DOTYCZY

Z tego tytuhi osi^gn^lem(^lam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:
NIE DOTYCZY

2. Zarz^dzamdzialalnosc gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie
NIE DOTYCZY

- wspolnie z innymi osobami:
NIE DOTYCZY

- Z tego tytuhi osi^gn^lem ($lam) w roku ubiegfym przychod i doch6d w wysokosci:

NIE DOTYCZY

VII.

1. W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi^gn^lem^Iam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: ,

NIE DOTYCZY

2. W spbldzielniach:

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej 3(od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tegotytuhiosi^gn^lem (^lam) w roku ubiegfym przychod i doch6d w wysokosci:

NIE DOTYCZY

3. W fundacjachprowadz^cych dzialalnosc gospodarczq;

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi^gn^lem(^lam)w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

NIE DOTYCZY

VIII.

Inne dochody uzyskane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot uzyskiwanych

Z tytulu zatrudnienia w Centrum Administracyjnym Placowek Opiekunczo-
Wychowawczych w Komarnie 88025.24 zl brutto

Jo»* ?rJJ7o JZ^ // t7^£



IXSkladniki mienia ruchomego owartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac

RENAULT Scenic Megane Rokprodukcji 2008.
mark?, model i rok produkcji):
Wartosc samochodu na 2013 r. 20000,00 z\

Zobowiazania pieniezne owartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zacia^niete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
Kredyt wKB wwysokosci 10000,00zl udzielony na bieza.ce potrzeby okres sptaty 61at od stycznia 2012r. rata miesieczna

Pozyczka wwysokosci 10000,00, Kasa Zapomogowa Pozyczkowa przy Szkole Specjalnej wBiaiej Podlaskiej na ISmiesiecy
od pazdziernika2012r. do maja2014r. rata miesieczna 550zh _ _
Kredyt na remont mieszkania Bank BPH udzielony od 24.07.2013 do 28.07.2015r. wysokosc miesiecznej raty 392zl.

CZ^SC B

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

BiataPodlaska Q^lfJM (.MljA.Jl
'(miejscowosc, data ) (podpis)

1 Niewlasciwe skreslic
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej izwierzecej, wformie izakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoidzielni mieszkaniowych.


