
oSwnDczENrE MAJATKowE
radnego powiatu

Uwaga:
l.Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2 Jeieli poszczeg6lne rublyki nie znajdujE w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiy wpisa6 "nie dotycry".
3. Osoba sktadajEca o6wiadczenie obowiEzana jest okre6ti6 przynaleino56
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do majetku odrqbnego
i maj4tku objqtego maliefsk4 wsp6lno6ciE maj4tkow4.
4. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry majEtku w kraju i za granicE,
5. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pieniqine.
6. W czq6ci A oSwiadczenia zawalte sE informacje jawne, w czq6ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomo6ci.

czE56 A

Ja, nizej podpisany(a), Marian Waldemar Krzyczkowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) I Sierpnia 1950 roku w Pultusku
miejsce zatrudnienia: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, plac WolnoSci 1
Wicestarosta
(stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami art. 25 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz.  U.  22001r . ,Nr  142,po2.  1592;  zmiany:  D2.U.22002 r . ,  Nr23,  poz.220;  Nr62,  poz.558;  Nr  113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218 ) o6wiadczam, 2e
posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odrqbny:

I .
Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: L4.73O,OO w ramach funduszy
inwestycyjnych: 6.580,00 zl - lokaty bankowe
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
-papiery wafto6ciowe: nie dotyczy

na kwotq:

II.
1. Dom o powierzchni: 2O0r0O m2, o wafto6ci: 580.0OO,O0 zl $rtul prawny: wSp6lwlasno6d

mal2eriska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wattoSci:,....,.......

ty tu l  prawny: , . , . . , . . , . . . , . . . .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: niedotyczy..... powierzchnia:

o warto6ci:
rodzaj zabudowy:

tytul prawny:



2

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

4. Inne nieruchomo6ci: dom mieszkalny
powierzchnia: 60m2 dom, 813m2 dzialka

o warLo6ci: 75.000,00 zl
tytul prawny: spadek; udzial w wysokoSci U8

ru.
1, Posiadam udziahl w sp6lkach handlowych z udzialem ,.powiatowych os6b prawnych

lub pzedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbq i emitenta
udzial6w:.... ,....,.Nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 \0o/o udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

"i.'posiaOam 
udziatyw innych sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq iemitenta udzial6w:

... , . , . . . .nie dotyczy
Z tego \rtulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci:..

rv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziatem powiatovuych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: .......

Nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkzy ni2 Llo/o akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji:
. . . . . . .Nie dotyczy.... .

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, zwytEczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku
odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo: Prawo u2ytkowania
wieczystego gruntu - dzialka nr 111 o powierzchni 652 m2 nabyte od gminy miasta Rawa
Mazowiecka w dniu 19 stycznia 1996, przeksztalcone nastqpnie w prawo wlasnosci

vr.



1. Prowadzq dzialalno6d gospodarczq (nale2y

3

podai formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci):
..Nie dotyczy

-osobiScie
-wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

:i:i*::: ::::::t ::::: ::::3"0,?,#11 I :::siliot 
drara'no5ci):

wsp6lnie z innymi osobami ...........nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w vuysoko6ci:

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ttego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

WII.
Inne dochody osiqgane z Qltulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego $1tulu :
1. Z tytulu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym: 125.520,23 zl - kwota brutto.
2. Jako biegly s4dowy: 9.234,98 zl -kwota brutto.
3.

il.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markq, model i rok produkcji): samoch6d osobowy citroen xsara picasso
- 2003 rok - 15,000,00 zl.

x.
Zobowiqzania pieniqzne o warto6ci powy2ej 10,000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredfi i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):
l. Kredyt hipoteczny w kwocie 138.546,44 zli PKO BP S.A.; na budowq domu i zakup
mieszkania dla syna
2. Kredyt hipoteczny w kwocie 63.147F2 CHF; PKO BP S.A. ; na zakup mieszkania dla
syn4. . . . . , . . . .

czE56 B



govtZsze ciwiidrenb ddan m{aDr E m po&rude dL B 5 1 Kodebu larnego za
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Rawa Mazowied<a (miejsom6q dffi) 16 hiehla 2Of2 ruk
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