
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
Korekta do oświadczenia majątkowego złożcmego w dniu : 19 

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki 
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową 

osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1 

Gołdap d"ia 14 czerwiec 2017 r. 

UWAGA: 

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązaną jest di) zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w ko{fkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać unie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ofcreślić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowi�ań do itnajątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością .majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kqlju i za tranicą.

5. Oświadczęnie majątkowe obejmuje również Wifrzytelnq'ici pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są inform�je jawnt:, w części B zaś informacje niejawne
dolyczące adresu zamle$:zkania składają�go ośtJiadczenle oraz miejsca położenia
riieruct:tomości.. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a), ..................... Bogdan Michl)icz ......................................... .. 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 21 czerwiec 1963r. w Gołdapi. .......... , ............... . 

.......................... Rolnik w gospodarstwie rolnym w Surminach .............. . 
(miejsce zatrudnienia, sfęnowisko lup funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia a1 sierpni13 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 
r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy ;: dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 o"z z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1f>88 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące vt: skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:
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V. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem f1llema przynależnego do jego majątku 

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

VI. 
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać fQrmę prawną i przedmiot działalności):

...................... nie dotyczy ........................................................................... . 

- osobiście ......................................................... , .......................................................................... . 

- wspólnie z innymi osobami ........................................................................................................ . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłylll przychód i dochód w wysokości: 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jeątem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną przedmiot działalności):

.... Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Teresa l\llichnicz .............................................. . 

- osobiście ....................................................................................................... . 

- wspólnie z innymi osobami ................................................................................... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłypi dochód w wysokości: .. nie dotyczy .......... . 

VII. 
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............ , .............................................................. . 

......... nie dotyczy ............................................................................................................................. . 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............ nie dotyczy ............................................................. . 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........ nie dołyczy .................................................... . 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. , .. nie dotyczy ...................................................... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dgchód w wysokości: ... nie dotyczy ................... . 

VIII. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia h.lb innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .... dopłaty unijne 63 577,49; wynajem lokalu-

36.000,00; zwrot podatku akcyzowego 14�7,48;... dieta radnego 11200,00; dochód 

współmałżonka 223.043,77; agroturystyka 3580,()0 ......... ........................................................ .
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IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złqtych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, modeł i rok produkcji): 

Motocykl Yamaha Venture 1300 rok produkcji 1$99, kcunbajn zbożowy rok produkcji 1989, 

kombajn zbożowy rok produkcji 1984, ciągnik U�SUS � .. 360 rok produkcji 1985, ciągnik 

URSUS c-385 rok produkcji 1983, ciągnik URSU$ 1224 rok produkcji 1992, samochód Ford 

Mondeo 1,8 TDCi rok produkcji 2010, Volkswagtn Tran;porter T5 rok produkcji 2004, 

ciągnik URSUS 1204 rok prod 1986, pług Kvenelimd, M,rcedes Vito 2004r ,Skoda super B 

2005 r 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.00() złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w _związku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokości): nie dotyczy 

5 



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), ił na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karp pozbawienia wolności. 

Gołdap, 14 czerwiec 2017 r. 
(miejscowość, data) 

? • lf r I r 
� 'J:ia„A t/{)14,,l,LI 67 . ......... W, ................ ........................ . 

/ 
(podpis) 
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