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cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kicrownika jcdnostki

powiatowa. osobq prawnq oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu
starosty1

Miqdzyrzec Podl, dnia 08.04.2014r.

Uwaga:

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazanajest do zgodnego z prawda^ starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

"nie dotyczy".

S.Osoba skkdajaca oswiadczenie obowiazanajest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skkdnikow

majaikowych, dochodow i zobowiazaii do majatku odrebnego i majatku objetego maizenskjj

wspolnosci^ majatkow^.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczymajatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czeici B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skkdajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
DARIUSZ TELESZKO

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 12.10.1965r. wMi^dzyrzecu Podlaskim

Zatrudniona wStarostwie Powiatowym wBialej Podlaskiej na stanowisku Specjalista w Wydziale
Komunikacji

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o prowadzeniu dziaklnosci
gospodarczej przez osoby pemiace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.
715 iNr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z2002 r. Nr 113^
poz. 984 iNr 214, poz. 1806) oraz ustawy zdnia 5czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 53, poz. 1271 iNr 200 poz. 1688 ,Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart. 25 c tej ustawy oswiadczam,'
ze posiadam wchodzace w sklad maizenskiej wspolnosci majaticowej lub stanowiace moj majatek
odrebny:



I.

Zasoby pieni^zne:

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

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej nie dotyczy

- papiery wartosciowe: niedotyczy na kwot?:

n.

1. Dom opowierzchni: 118 m\ owartosci: 80000 zl tytul prawny: wlasnosc AN3288/2010.

2. a. Mieszkanie opowierzchni: 48,6 m2, owartosci: 420000 zl tytul prawny:

wspolwtasnosc 3 osob AN 24/44/2013.

b. Mieszkanie o powierzchni: 47,2 m2, o wartosci: lOOOOOzl tytulprawny: wspolwtasnosc

'A aktdziedziczenia nrA nr 4072/2013z dnia26.08.2013r. (zona)

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy.

tytul prawny: nie dotyczy

Z tegotytuhiosi^gn^lem^lam) w rokuubieglym przychod i dochod w wysokosci:

nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

a) dzialka zabudowana domem wymienionym wpkt. ILL, nr 535/4 o powierzchni 0,0521

ha i dzialka nr 535/2 o powierzchni 0,0391 ha.

o wartosci: 80000 zl. tytul prawny: wlasnosc.

b) Dzialka lesna o pow. 0,36 hawspolwtasnosc % wartosc 2000 zl, dzialka lesna o pow. 0,03 ha

wspohvlasnosc 1/6 wartosc 400 zl, dzialka lesna o pow. 0,12 ha wspohvlasnosc 3/40wartosc

1000 zl,

in.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:



nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

IV.

Posiadam akcjew spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^pakiet wi?kszy niz 10%akcji w spolce:

nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochodw wysokosci:

nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku

odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du

terytorialnego, ichzwi^zkow lubod komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktore

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, odkogo :

nie dotyczy

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie niedotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy.

Z tego tytuhi osi4gn^lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

nie dotyczy

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

-osobiscie nie dotyczy



wspolniez innymi osobami nie dotyczy.

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

nie dotyczy

vn.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

nie dotyczy

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

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^tem^lam) w roku ubieglymdochod w wysokosci

nie dotyczy

2. W spoldzielniach:

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tegotytuhiosi^gn^iem^lam) w rokuubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^:

nie dotyczy

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

nie dotyczy



Z tego tytulu osiajmalem(ekm) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

nie dotyczy

vni.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

1) wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia wStarostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej. -

39442,52 zl

2) inne irodla 2900zl. a/2400 zl umowa zlecenieb/500 sprzedaz dzialki

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac marke, model i rokprodukcji: nie dotyczy

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciajmiete kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania akt notarialny z dnia 04.02.2013r. nr A 2544/2013. Kredyt

udzielony przez Bank DnB Nord Polska S.A. ul. Postepu 15C Warszawa w wysokosci 98329,73
EUR. Stan zadluzenia na dzien 31.12.2013r. 95398,66 EUR

Kredyt zaciqgniety jest solidarnie przez trzy osoby (zona, syn)

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

Miedzyrzec Podlaski 08.04.2014r. r-^ f r-—
Jja.y.ifrL^...LL!r.:(.£..^^?o

(miejscowosc, data) (podpis)


