
radnego powiatu

Uwaga:

l.Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.

2 Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, nale2y wpisad

"nie dotyczy''.

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objgtego

mal2efi skq wsp6lno5ciq maj4tkow4.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kaju i za granicq.

5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

6. W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czqsc A

Ja, ni2ej podpisany(a),

urodzony(a) 22 kwietnia 1957 r.

Maria Charq2ka Turowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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w Lubartowie

miejscezatrudnienia PrzewodniczqcaRadyPowiatuRawskiego

(stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig 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.22Q; 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.22004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z20O7r. Nr 173, poz. 1218 ) oSwiadczam.2e
posiadam wchodzqce w sklad matzefrskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek

odrqbny:

l .

Zasoby pienigzne:
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 190.000 zl - mal2ehska wsp6lnota majqtkowa
- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery warto5ciowe: nie posiadam

na kwotg: nie dotycry

il.

1. Domopowierzchni: 150m2, owarto6ci: 200.00021 tytulprawny: mat2eriska wsp6lnotia

maj4tkowa
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2. Mieszkanie o powierzchni: 34,55 m2, o warto5ci: 160.000 zl

tytul prawny: mat2etiska wsp6lnota maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: sadownicze, powierzchnia: 2,90 ha
o warto6ci: 250.000 zl

rodzajzabudowy: nie dotycry

tytul prawny: mal2eftska wsp6lnota maj4tkowa

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 53.000 zl
(przych6d), 32.00021 (doch6d)

4. Inne nieruchomo5ci:

powiezchnia: nie dotyczy

o warto5ci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

ilt.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem nie posiadam powiatowych os6b
prawnych lub przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczbg i
emitenta udzial6w: nie posiadam

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w:
nie posiadam

ztego gtulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotycry

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub

pzedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:
nie posiadam

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w sp6tce: nie dotyczy
ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:
nie posiadam

ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

e6h
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V.

Nabylem(am) (nabyl m6jmalzonek,zwylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pafistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zt'tiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
pzetargu - nale2y poda6 opis mienia idatq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.
1. Prowadzg dzialalno66 gospodarczq (nale2y podad formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci):

nie prowadzg
- osobiScie nie dotycry
- wsp6lnie z innymiosobami nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

2. Zazqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy poda6 formg prawnq i pzedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobi6cie nie dotycry

wsp6lnie z innymiosobami nie dotycry

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyey
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki nie dotyc4y
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegfym doch6d wwysokosci: nie dotyczy

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajg6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu wynagrodzenie ze stosunku pracy - 7g.460,gg a

umowa zlecenie - 36.760,00 zl

dieta z tytufu pelnienia funkcji radnej - 20.662,48 zl

tx.
skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podad markg, model irok produkcji):

Audi A3 - 2001 r.

Nissan X-trail - 2004 r.

Honda Accord - 2008 r.
(malzerfiska wsp6lnota maj 4tkowa)
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X.

Zobowiqzania pienigzne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w antiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):

Kredyt hipoteczny ING Bank SQski na zakup mieszkania w wysoko6d 140 tys. zl na 30 lat,

wysoko5d rat miesigcznych - 1460 zl; kedytobiorca: Maria Char42ka

lGedyt got6wkowy na zakup samochodu Honda Accord, Santander Consumer Bank SA

w wysoko6ci 53.535,35 zl na 3 lata: wysokoSd rat miesigcznych - 1702,16 A

Kredytobiorca: Miroslaw Char42ka

Povtnp2sze o6wiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie arL 2 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Lubania, dnia 24. 04. 2012 r.

@,%
(podpis)


