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UWaga:

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannęgo i zupeŁtego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. J ężeli poszczegóhe rubryki nie anajdują w konkretnym pźypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczv".
3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okeślić plzynalężność poszczególnych składników

lnajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie mająikowym dotyczy majątku w kaju i za grarricą.
5, Oświadczęnie o stanie majątkowym obejmuje również wierz},telności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawnę, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zalljęszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

Ja, niżej podpisany(a), Adam Jan Świć
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe')

urodzor-ry(a) 01.11.1968 r. w Radzyniu Podlaskim - dyrektor Domu Kultury w Kocku
( mie.jsce zatludnienia, stanowisko lub funkc.ja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czetwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z200l r. Nr l42, poz. 1592 oraz z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62. poz. 558, Nr 1l3. poz. 984.
Nr 153. poz. 127l, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214. poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskięj wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgtomadzonę w walucie polskiej: nie doĘczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie doĘczy

- papiery wartościowe: nie doĘczy

II.
] . Dorn o powierzchni: 240 m2, o wartości: 300 000 zł tltuł prawny: współwłasność mażeńska

:. Mieszkanie o polłderzchni: nie doĘvczy

o Wartości: -

tytuł prawny: -

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

powierzchlia: -

o wartości: -

rodzaj zabudowy: -

CZĘŚC A



tytuł prawny: -

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -

4. ]nne nieruchomości:

powierzchnia: działka na której stoi dom 1440 m kw.

o wartości: 30 000 zł

tytrń prawny: współwłasność malżeńska

III.
1, Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta
udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłlłn dochód w wysokości: nie doĘczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

Z tego tl,tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

lV.
l, Posiadam akcje w spółkach handlowych z ttdziałem powiatowych osób praw-nych lrLb

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta
akcj i:

nie doĘczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%o udzlńów w spółce: nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

2. Posiadarn akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie doĘczy

Z tego tyttrłu osiągnąłem w roku rrbiegłl,rn dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z v,ą,łączeniem mienia przynależnego do jego rnajątku
odrębnego) od Skarbu Pństwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia. od kogo:

nie dotyczy

VL
l , Prowadzę działalnośó gospoda.rczą2 (na\eży podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z inrrymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w lłysokości: nie doĘczy
2. Zavądzarrl działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy





- osobiście nie doĘczy

- wspólnie z innyni osobanri nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem rł,roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie doĘczy

- jestenr człoŃiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-.|estem człontiem rady nńzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członłiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doĘcąv

Z tego tytułu osiągnąłem w-roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

lnrre dochody osiągane z t}tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podarrienr kwot uzyskirł,anyclr z kaZdego ty,tułu:

dochód ze stosunku pracy - 61 646,72 zl

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
nlechanicznyclr należy podać markę, model i rok produkcji):
samochód citroen C4 picasso, r. 201,1, rł,spółwlasność malżeńska
x.
Zobowlązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokości):
kredyt hipoteczny na lrudoł,ę domu w wysokości 77 876,72 CHF zaciągnięĘ w 2007 r. w

PKO BP na 30 lat (do spłaĘ 18 385 CHF)

Porł,yższe oświadczenie składam świadomy. iż na podstawie art.233 § l Kodeksu karnego za
podanie nieprawd,v 1ub zatajeriie prawdy grozi kara pozbarł,ienia w-olr-rości.
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