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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 przypadku zastosowania, należy wplsat „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wsp6lnośclą
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś Informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadaenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
S czerwca 1998 r. a samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej•
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo
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VIII.

Inne dochody osiągane
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 ~ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

M

Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.



Miroslaiv Kret Łowicz, 17 wiześnin 2020 r.
linię i i~cizw~”ko Iłż/ej yea wość. darci

Oprektor centro,,, (/slug W”póIn pel,
Powiatu Łowickiego _________

/un/cc/c, racji której składane jev/ ~ Starostwo Powiatowe
O%14 iacIcCI7/e lnajq(/”nii” w Łowiczu

Powiat Łowkki 2020 09 1? ~ 54
nazwa jednostki saino”2qdu terytorialnego ~ Nr .

floe w .

„. .

Powiat Łowicki ________ __________

na—Ii”a po w/atu

Szanowny Pan
Marcin Kosiorek
Starosta Łowicki

Wyjaśnienie
dotyczące oświadczenia majątkowego z dnia 21 kwietnia 2020 r.,

„Iożonego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Część A. Pkt VIII mojego oświadczenia majątkowego hrimi:

Inne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.
z podaniem kwot uzyskiwanych Z każdego ytulu
ze stosunku pracy 29675.38 zI
emerytura 4215334 zi
umowy ilecenia 11112,71 zł
dicta za udział w komi$jI wyborczej 53107 it


