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Kordi

ĘĄuł prawny:
2, Mieszkanie o powierzchni: 6515 m2 , zakupu z137,500zł

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ

wpisać.+ie dotJpzy''.
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych

składników 1alatkowvch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńa;ąixu
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą,
5. OŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytehoŚci pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsóa
położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja,niżejpodpisany, MIRO S ŁAW ARANOWICZ
Urodzony 10.04.1959r. w Kielcach
NYski OŚrodek Rekreacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 40; 48-300 Nysa - Prezes do 31.XII.2016r.

_Agencja Ronvoju Nysy Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4; 48-300 Nysa - Dyrektor od 1.01.2017r.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po_za9oznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U,
z200l r, Nr 142, poz. 1592; zn. z2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr il3, poz. Ó84,Nr l53,
Poz. I27l, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; zm. z2003 r. Ń 162, poz.1568izm. z 2004 r. Nr
l0Ż, Poz. 1055), zgodnie .z ,aft, 25 c tej ustawy oświadczam, że posładam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej :

I.

Zasoby pienięzne:

- środki zgromadzone w walucie polskiej: 5 500,00 zł

- środki pieniężne zgromadzonę w walucie obcej: 700 USD,600 EURO

- papiery wartościowe: nie doĘcry
na lavotę:

il.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości:

o wartości
Ęrtuł prawny: Akt notarialny - współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne: nie doĘcry
rodzaj gospodarstwa:

o wartości:
rodzaj zabudowy:

Ęrtułprawny: ----------
ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:



4. Innę nieruchomości: nie doĘcry
powierzchnia: -----------------

o wartości:

§rtuł prawny: ------------------

trI.

Posiadam udziĄ w spółkach handlowych zudziałempowiatowych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - naleĘ podaó liczbęi emitenta udziałów:

- nie dotycry

udziaĘ te stanowią pakiet więks4l niż 10 %o udziŃow w spółce:

ztego tjrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2, Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbęi emitenta udziałów:
- nie dotycry

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

ry.

1, Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podaó liczbęi emitenta akcji:
- nie dotycry

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

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

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać liczbęi emitenta akcji:
- nie doĘcry

ztego vuŁg osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

v.

NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączenięm mięnia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwow"j osoby prawnej, jednóstek .u*lrząJu terytorialnego,
ich nviązkow lub od komunalnej o.oby prawnej następu;ące mi"ńe, które podle! iio )ay"iuw drodze
przetargu - naleĘ podaó opis mienia i datę nabycią od kogo
- nie dotycry

2e/,



vI.

1, Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):
_ nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Zarządzam dzińalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej
działalności (naleĘ podaó fo.-ę prawllą i przódmiot działalności):

- osobiście

- nie doĘcry

- wspólnie z innymi osobami :

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

vII.

W spółkach handlowych (narwa, siedziba spółki):

- nie doĘcry
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

ztego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochodY osiągane z $ułu zattudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó,
z podaniem kwot uąlskiwanych zkużdego §rtułu:

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę:

1. Nyski Ośrodek Rekreacji - 108.513,43 zł
- umowa zlecenie:

2. Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Nysa - 1440100 zł
- umowa o dzieło autorskie;

3. W§KPiSM Warszawa -300,00 zł

- Dieta radnego powiatu : 27.360,00 zł (wolne od podatku)

- Dieta radnego powiatu: 4436,28 zł (dochód opodatkowany)

W

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 ńoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychna|eĘ podaó markę, model i rok produkcji): samochód osobowy;
marka: RENAULT,,Fluenceo'- rok produkcji: 2011; wartość aktualna: 24.000 zł
marka: CITRÓEN C 5 - rok produkcji: 2008; wartość: 26.000 zł ( współwłasność z córĘ
IzabeląMakowsĘ (Aranowicz) w równej wartości po 50%)

x.

Zobowiązania Pienięme o wartoŚci powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki
oraz warunki, na jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w nviązku z jakim zduzeniem, w jakiej
wysokości):

KredyĘ:

1. KredYt hipoteczny - na zakup mieszkania (w złotych); BANK peKao S.A. o/l.{ysa.

Aktualnie do spłaty pozostało (stan na 3t.12.20t6r.)z 40.773 zł.
Rata miesięczna : 512,00 zł. Kredlt na !7 lat(od czerwca 2005r.).
2. Kredyt (poĘczl<a) z dn.9.06.2016r : BGż BNP PARIBAS o/ Nysa.
WYsokoŚĆ kredytu: 34.507,88 zł. Aktualnie do spłaty (stan na 31,12,16r.):32.828 zł;
Kredyt na 6lat.

3. PoĘczka gotówkowa z dn. 15.06.2016r.- CITI HANDLOWY S.A. Warszawa.
WYsokoŚĆ PoĘczki: 38.000 zł.Do spłaĘ (stan na 31.12.2016r.):32.939 zł,poĘczka na 5 lat.

powyzsze oświadczenie składam świadomy( a), iż napodstawie art.

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia

233 § 1Kodeksukarnego

wolności.

Nysa dnia 26.04.2017r.
(miejscowość, data)
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