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Uwaga:
1.

)

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i

zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżęli po.""Ź"goińe rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY

wpisać..nie doĘcry".
osoba składająca ośw-iadczenie obowiązana jest określić przynaleŻnoŚĆ PoszczególnYch

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju izz granicą.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne,

\il części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niÓlawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca

położenia nieruchomości.

4.
5.
6.

CZĘŚC 
^

Ja,niżejpodpisany, M I R O S Ł A W A R A N O W I C Z
Urodzony 10.04.1959r. w Kielcach

Nyski Ośrodek rekreacji z s/Skorochów - Dyrektor
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie PowiatowYm (Dz. U.

zż011r. Nr 142, poz. tś9z; zm. zżOó2 r. Nr 23, poz.żżO,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr l53,

poz. IZ7I,Nr 20ó, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; zm, z2003 r. Nr 162, poz, 7568; zm. z 2004 r, Nr
1,0ż, poz. 1055), zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspólności majątkowej :

L
Zasoby pieniężne:

- środki zgromadzonę w walucię polskiej; 7 500,00 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1700 USD

- papiery wartościowe: nie doĘczy
na kwotę:

II.

l, Dom o powierzchni: nie doĘcry
ĘĄułprawny: ----------
Z. tvtiószkanie o powierzchni: 65,5 m2 ,

Ąłuł prawny: Akt notarialny

3. Gospodarstwo rolne: nie doĘczy
rodzaj gospodarstwa;

o wartości:
rodzaj zabudowy:

§,tułprawny: ----------
Ztego ty,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku

o wartości:

o waftości: 137.500 zł (zakupu)

&
ubieg§m przychod i dochód w wysokości:



4.Inne nieruchomości: nie dotycry

powierzchnia: -------*---------

o wartości:

Ętuł prawny: ------------------

uI.

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i ęmitenta udziałów:

- nie doĘcry

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10 oń udziałów w spółce:

ZtegoĘ,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. posiadam udziaĘ w innyclr spółkach hancllowych _ nalezy podać liczbę i eInitenta Lldziałólv;

- nie doĘczy

Ztego rytLrłu osiągnąłem(ęłam) \v roku ubieg§nl doclrod rł rvl,sokości:

Iv.

1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziaŁem porviatorv_vch osob prarvnych lLrb

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę i emiterrta akcji:

- nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10Yo akcji w spółce:

Ztego§rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

- nie doĘczy

ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

oa.ęin"go; od Śuróu pańŚtwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich związków lub od komunalnej o.óuy prawnej następujące miónie, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu - naleĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo

- nie dotyczy
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vI.

1, prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- nie dotycry

- osobiście

- wspó|nie z innymiosobami

ztegoĘtufu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

- nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami :

ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- nie dotycry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzotczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego§tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę:

1. Nyski Ośrodek Rekreacji -9I.802,47 zł

ż, Dieta radnego powiatu z 31.796,ż8 zl



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów

mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i rok produkcji): samochód osobowy;

marka: RENAULT ,,Fluence" - rok produkcji:2011; wartość aktualna: 24.000 zł

marka: MAZDA 6 _ rok produkcji: ż004 ; wartość aktualna: 10.000 zł ( współwłasnoŚĆ z córką

Izabelą Makowską (Aranowicz) w równej wańości po 50%)

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipozyczki

oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości):

KredyĘ:

1. Kredyt hipoteczny - na zakup mieszkania (w złoĘch); BANK PeKaO S.A. o/I'{ysa.

Wysokość kredytu: 110,700 zł. Aktualnie do spłaty pozostało: 45.770 zł.

Rata miesięczna i 512,00 zł. Kredyt na 17 lat (od czerwca 2005r.).

2. Kredyt (poĘczka) z dnia 6.05.2015r. - BANK Pekao S.A. OA,{ysa

\ilysokość kredytu: 41.500 zł. Rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 1.023,45 zł. Kredyt na 48

miesięcy (od 10.10.2013r.). Do spłaty pozostało: 36.606 zl

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie art.233 § l Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Nysa dnia 3I.I2.2aI5r.
(miejscowośó, data)
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