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OSWIADCZENIE MAJATKOWE NA DZIEN 31-12-2013

Gzl«Hte^arz^dtt-pfm4atu, sckrctarza powiatu, akarbnika powiatu, lricrqwnika jcdnoatki
organizacyjncj powiatu, osoby zarzqdzajaccj i czlonka organu zarzadzajqccgu powiafowq

osobq prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty

BIALA PODLASKA, 2014-04-14
(miejscowosc) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego zprawda, starannego i

zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja wkonkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego
malzenska wspolnoscia majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w cz^sci B zas informacje

niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZE^SC A

Ja, nizej podpisany(a), ALINA WAWRZYNIUK, TROC
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1956-06-16 w Wisznicach
STAROSTWO POWIATOWE W BIALEJ PODLASKIEJ WYDZIAL GEODEZJI

KATASTRU I NIERUCHOMOSCI - INSPEKTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace 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 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzeiiskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:
I. Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 40000 zl wspolwlasnosc malzenska

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: notowane na GPW - wspolwlasnosc malzenska

nakwot?: okolo 17000 zl.



II.

1. Dom opowierzchni: 64 m2, owartosci: 200000 zl tytul prawny: akt notarialny- wspolwlasnosc
malzenska

2. Mieszkanie opowierzchni: - nie dotyczy owartosci: tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchnia:
o wartosci: rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Ztego tytuhi osiajnalem(elam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: nie dotyczy.

4. Inne nieruchomosci: dzialka opowierzchni 0,40 ha wspolnosc malzenska. Dzialka jest
zabudowana domem wymienionym w ppkt 1
o wartosci: 10000 zl

tytul prawny: akt notarialny wspolwlasnosc malzenska
III.

Posiadam udzialy wspolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: nie
dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: nie dotyczy

Ztego tytulu osiagnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje wspolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje testanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy

Ztego tytulu osia^atem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatiai
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore
podlegalo zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: nie
dotyczy



VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^^1 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):
Malzonek prowadzi Biuro Rachunkowe jako osoba fizyczna -uslugi rachunkowo - ksi^gowe i
doradztwo podatkowe
Osobiscie: Biuro Rachunkowe WAWRZYN Jozef Wawrzyniuk - uslugi rachunkowo - ksi?gowe
i doradztwo podatkowe. Biurom?zanie posiada zawartych umowz jednostkami budzetowymi.
wspolnie z innymi osobami- nie dotyczy
z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w rokuubieglym przychod i dochod w wysokosci:
przychod 94322,25 zl oraz dochod 21304,81 zl
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczq. lubjestemprzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

osobiscie - nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytuluosi^gn^lemfclam) w roku ubieglymdochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

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

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochodw wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

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

[3]- jestemczlonkiem radynadzorczej1 J(od kiedy):nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy



jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osi^gane ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:

zatrudnienie wStarostwie Powiatowym dochod brutto za 2013 rok 41424,06 zl,
Inne zrodla - nie dotyczy

IX. Skladniki mienia ruchomego owartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

Samochod osobowy Nissan Qashqai rok produkcji 2007 owartosci 30000 zl wspolwlasnosc
malzenska

X. Zobowiazania pieniezne owartosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zaciajniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

kredyt na zakup domu 100000 zl stan zadluzenia na koniec grudnia 2013 r. 48214,zl -Bank PKO
SA



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

Biala Podlaska 2014-04-14 ":±£7^ /
(miejscowosc, data) (podpis)/

[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie.dotyczy dzialalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej i
zwierzecej, wformie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


