
o r~

'odiasi

ONW I Al)( XI.\ 11. MAJATKOWE 2014 -04- 29

czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu^
• kierownika jednostki organizacyjnej powiatu^ osoby zarzqdzajqeej

- i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq—
—oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjnc w imieniu starosty1

Leniuszki dnia 29.04.2014 r.

(miejscowosc)

UWAGA:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego
i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiazando majatku odrebnego i majatku obj^tego
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), Mariusz Jan Kiczynski
(imiona i nazM'isko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 16.02.1969 r. w Dubience

Zatrudnienie Nadlesnictwo Chotylow w Chotylowie, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac

Stanowisko Zastf pea Nadlesniczego Nadlesnictwa Chotylow

(miejscezatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

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. Nr 49, 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 czerwea 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 w sktad malzenskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:



I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zl

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

- na kwot$: nie dotyczy

II.

1.

a. Dom o powierzchni: 230 m2, o wartosci: 400 000 zl

tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa

b. Dom o powierzchni: 116,91 m , o wartosci: 42 206 zl (wycena bieglego)

tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m , o wartosci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: produkcja zboz, l^ki, las, powierzchnia: 21, 7952 ha (w tym 2,47 ha

dzierzawa od Nadlesnictwa Chotylow).

o wartosci: 200 000 zl

rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, stodola (najem od Nadlesnictwa Chotylow), dom

wymieniony w pkt. l.b.

tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa

Z tego tytuhi osiqgnqlem w roku ubieglym przychod: 12 000 zl i dochod w wysokosci: 8 000 zl

4. Inne nieruchomosci:

a. powierzchnia: Dzialki zabudowane domem wymienionym w punkcie la nr. dz. 357/12 i

356/11 o l^cznej pow.0,1197 ha i wartosci 10 000 zl, dzialka nr. dz. 357/1 lo pow. 0,0508 ha

i wartosci 5 000 zl, dzialka nr. dz. 356/10 o pow. 0,0490 ha o wartosci 5 000 zl

Tytul prawny: malzenska wspolnosc majqtkowa

b. powierzchnia: Dzialka zabudowana domem wymienionym w punkcie lb nr. dz. 469/3 o

pow. 0,1452 ha o wartosci: 4 458 zl

Tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa



c.powierzchnia: Domekletniskowy o pow. 60 m2 o wartosci 30 000 zl, orazdzialka nr.

232/1 o pow. 0,16 ha o wartosci 3 000 zl

Tytul prawny: spadek rodzinny

d. powierzchnia: Dzialka rekreacyjna o pow. 0,05 ha nr. dz. 262/11 oraz udzial w

wynosz^cy 1/15 cz$sci w dzialce nr. dz.262/1 obszaru 0,0944 ha

o l^cznej wartosci: 15 000 zl

Tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa

e. powierzchnia: Dzialka rolna nr dz. 8/2 o pow. 0,24 ha o wartosci 2 000 zl.

Tytul prawny: malzenska wspolnosc maj^tkowa

III.

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 tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w 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 tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

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

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich

zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze

przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

1. Koden I dzialka gruntu roznego nr. dz. 545/4 o pow. 12,8378 ha nabyta 16.10.2001

r. AWRSP o/Lublin.

2. Zalucze Nowe dz. nr. 8/2 o pow. 0,24 ha nabyta 05.06.2002 r. AWRSP o/Lublin .

3. Kol. Klesztow dz. nr. 231/1 o pow. 0,20 ha nabyta 17.11.2000 r. AWRSP o/Lublin .

4. Leniuszki dz. nr. 469/3 o pow. 0,1452 ha nabyta 06.07. 2012 r. od PGL LP

Nadlesnictwa Chotylow

Wyzej wymienione nieruchomosci stanowi^ malzensk^ wspolnosc maj^tkow^



VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczy2 (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczylub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

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

VII.

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 tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: 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 tytulu osi^gn^lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczy:

-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 tytulu osi^gn^lemw roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy



VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

1. Zast$pca Nadlesniczego Nadlesnictwa Chotylow: 127 143,48 zl

2. Inne zrodla 28,16 zl

3. Radny Rady Powiatu Bialskiego - Czlonek Zarz^du Powiatu: 25 492,93 zl

4. Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w gm. Tuczna : 500 zl

5. Pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza prowadzona przez zon$ Agat? Kiczynsk^:

przychod ogolem 44 081 zl (podatek zryczaltowany 8,5)

IX.

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

mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

1. Samochod osobowy Volkswagen Passat 1,9 TDI rok produkcji 2002 r. wartosc

15 000 zl (malzenska wspolnosc maj^tkowa)

X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokosci):

2. Kredyt w Banku Spoldzielczym Lomazy o/Koden : 26 600 zl ( Kredyt na

dokonczenie budowy domu)

3. Kredyt w Banku PEKAO S.A. II Biala Podlaska o/ Malaszewicze: 10 559,36 zl

(Potrzeby wlasne - Kredyt na dokonczenie budowy domu)



CZ^SC B
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Leniuszki 29.04.2014 r.
1/Civjf

(miejscowosc, data) (podpis czytelny)

Niewtasciwe skreslic.

'Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej wrolnictwie wzakresie produkcji roslinnej izwierzecej, wformie izakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.


