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OSWIADCZIINIE MAJATKOWE
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza po'wiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz1dzaj4cego
powiatow4 osob4 prawn4 oraz osoby'wydaiacei decyzie administracvine w imieniu

sitarostyl

Mifsk Mazowiecki. dnia 23.04.2014r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowri4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajiduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad "nie dofyczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczegrilnych skladnik6w maj4tkou,ych dochodriw i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsprilnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obej muj e rri'wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

czEtsc A
Ja,nihej podpisany(a), ANETA KRY'STYNA WIACEK NALAZEK

(imiona i naLzwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.01 .1975r w WARSZAWIIi

POWIATOWY URZAD PRhCY W MINSKU MAZOWIECKIM

specjalista do spraw rejestracji

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U.22006 r. Nr 216,
poz. 1584) oraz ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoScii maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 2000 zl malzefrska wsp6lnoSi

maj4tkowa

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: .nie dotyczy......

- papiery wartoSciowe: ...... ...nie dotyczy....

. . . . .. na kwotq: ....ni. dotyczy
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II.

l,Dom o powierzctrni: ...nie dotyczy..,,.. m2, o warlosci: ...nie dotyczy..... tytuiprawny:

2, Mieszkanie o powierzchni: 49,2 m2, o wartoSci: 94.000 tytul prawny: spoldzielcze

wlasnoScio we, malzeftska wsp6ln. maj 4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzil gospodarstwa: ... ......nie dotyc:zy.

powierzchnia: . . . nie dotyczy..

o warloSci: ......nie dotyczy .

rodzal zabudowy: .,...nie dotyczy

tytui prawny: ... .. . , ". ...nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: nit:

dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: udzial w wysokoSci 1/8 z 435 :;n2 dzialka +1/2 budynku mieszkalnego

o pow.122 m' + budynek drewniany o pow. ,10 m'?-do rozbi6rki bez wartoSci.

o warloSci: Il8(435*70021:304,500+Il2'n122*200021=122.000) razem 426.500zIudzial I18

tytul prawny: spadek caloSd pkt" 4

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai hczbg i emitenta udzialow;

.. ".nie dotyczy

udziaiy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz 10% udziaiow w sp6lce:. . . . ..nie dotyczy.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubiegll'm doch6d w wysokoSci: nie dotyczy .

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale:Zy podac liczbg i emitenta akcji:

"..nle ootyczy ..,.
akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy niL l0o akcji w sp6lce: .nie dotyczy , ,...

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegly'm doch6d w wysokoSci: nie dotyczy .

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tl:u
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwo\i/ej osoby prawnej, jednostek samorz4du
tery'torialnego, ich zwr4zkow lub od komunaln,sj osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re,
podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:



nie dotyczy

VI.
1. ProwadzE dzialalnoSc gospodarczq2 (nalezy podai formg prawnE i przeclmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie ......nie dolyczy.
- wsp6lnie z innymi osobami ... nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubi,:glym przych6d i doch6d w wysokoSci:
nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lulb jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): .........nie dotyczy

- osobi5cie
nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od ltiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS(! gospodarczq: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy



-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu: 37 228,44 zl ztfiulu zatrudnienia
malzen rowa - (nruycapct

,LrQ1.:..1W\
IX. /
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyirej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac markE, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobo',vi4zania pieniqZne o \\'artosci po*1'Zej 1(i.000 zlotl'ch. ri.t1'm zaciqgnigte kredyty
ipozyczki oraz rvarunlii. na jakich zostall'udz:ielone (riobec kogo. x'zu'iqzku z jakim
zdarzeniem. n' jahiej ri1'sokoSci): nie doq'czv

bcL

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), tL na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

M irisk Mazow iecki 23 .0 4.20 | 4r
(miejscowoSi idata)
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(podfis) I
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irNl**l"Si-re skreSlii. I2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresil produkcji roSlinnej

" 
zwterzEcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzimrego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


