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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk
ż. Jeżeli poszczegOińe rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao na|eĘ

wpisać..nie doĘczy".
3. Osoba ,tłuaulą"u ÓŃadczenie obowiązana jest określić prryna|eżnoŚĆ poszczególnYch

skladników majątkorvych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńsĘ wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci PienięŻne.
6. W części A oświadczeni,a zawarte są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje

niójawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja,niżejpodpisany, MIR O S Ł A W ARANOWICZ
KielcachUrodzony 10.04.1959r. w

Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 40; 48_300 Nysa _ Prezes
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

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

zżOOir.Nr 142,poż.Śgz;zm.z2OÓ2r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr i1_3a poz.984,Nr 153,

poz. Iż7I,Nr 20Ó, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; zm. zż003 r. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr

iOż, por. 1055), zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

małżeńskiej wspólności majątkowej :

I.

Zasoby pieniężne:

- środki zgromadzone w walucie polskiej: 7 500,00 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1700 USD

- papiery wartościowe: nie doĘcry
na kwotę:

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wańości:

Ęrtuł prawny:
o wańości: 137.500 zl (zakupu)

u.

2. Mieszkanie o powierzchni: 65,5

tytuł prawny: Akt notarialny

3. Gospodarstwo rolne: nie dotycry
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:
rodzaj zabudowy:

§tułprawny: ----------
Ztego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:



4.Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia: -----------------

o wartości:

§rtuł prawny: ------------------

ilL
posiadam ńziaĘ w spółkach handlowych zudzińempowiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorcówo w których uczestniczą takie osoby - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

- nie dotycry

udziĘ te stanowią pakiet większy niż 10 %oudzińów w społce:

ztegovtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

- nie doĘczy

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

w.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których lczestniczątakie osoby _ naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

- nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż I0% akcji w spółce:

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

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

- nie dotycry

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyŁączeniem mienia przynależmego do jego majątku

ooręun"go; oo Śtńu pańitwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego,

ich'mvi{ńów lub od komunalnej oróUy prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

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

- nie dotycry



vL
1. prowadzę działalność gospodarczą (na|eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- nie dotycry

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

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

- osobiście

- nie dotycry

- wspólnie z innymi osobami :

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

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- nie doĘcry

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztegobłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągan e z q..łrułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęÓ,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §tułu:

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę:

1. Nyski Ośrodek Rekreacji -94.570,03 z|

2" Dieta radnego powiatu l 31.796,ż8 zl

,r,



D(.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 ńotych (w PrzYPadku Pojazdów

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

marka: RENAULT ,,Fluence" _ rok produkcji: 2011; wańość aktualna: 24.000 zl

marka: MA2DA 6 - rok produkcji: 2004 ;wartość aktualna: 10.000 zł ( wspótwłasnoŚĆ z córką

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

x.
Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10,000 ńotych,

oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w

wysokości):

Kredyty:

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

Wysokość kredytu: 110.700 zł. Aktualnie do spłaty pozostało: 4s.77a ń.

Rata miesię czlr?- 2 512,00 zł. Kredyt na 17 lat (od czerwca 2005r.).

2.Kredyt(poĘczka)zdnia6.05.2015r.-BANKPekaoS.A.oA.{ysa

Wysokość kredytu: 41.500 zł. Rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna-1.023,45 zł . KredYt na 48

miesięcy (od 10.10.2013r.). Do spłaty pozostalo: 36,606 zł

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iżnapodstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozikarapozbawienia wolności.

Nysa dnia 28.04.20l6t.
(miejscowość, data)

w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

nviązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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