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Mirisk Mazowiecki. dnia 2"04.2014 r"

I rrvaga:

l. Osoba skladajEca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawcl4, starannego
izrrpelne go wypelnienial<a|dej z rubryk.
2' .lezeli poszczeg6lnc rubryki nie zna.jduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
u'pisai !1ie dot)zczv".
i. Osoba skladajEca oSwiadczenie obowi4zana iest okreslic przynale?.noSi poszczegoh.r.ycl-r
sliladniktirv maj4tkowych dochodow i zobowiEzan do maj4tku odrqbnego i ma.j4tku objqt,:go
nraf zerisli:4 wspo lnoSci4 maj 4tkow4.
.-t. OSwiadczenie ma.iqtkowe dotyczy maj4rku w kraju i za granicq.
-i. osrviadi:zenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniEzne.
6 W czr;ici A oSwiadczeniazawarre s4infbrmacje jawne, w czqSci B zaS informacje niejawne
dcrtvcz4r:,: adresu zamieszkania shladaj4cego oSwiaclczenie otaz miejsca poloze nia
n ie ruchor-r-roSci.

czFisc.4
.la. nrze.i i:odpisani, AN'tOliI JAI\I TARCZYNSKI

LJlodzony

Zatruclniony

!itanolvisl<o

I1.06.1953 w KAROLINIE

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM
STAROSTA

(miejsce zatrudnicnia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznanlu slQ z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeliu prowadzenia
clzialalrro:;ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje pr,rbliczne (-Dz. U.22006 r. Nr 216 .
poz. l58zf) orazustawyzdnia5czerwcalgg8r.osamorz4dziepowiatowym(Dz. L1.22001 r.
Nt' 142' p<tz' 1592 z po2n. z.m.) zgodnie z arl. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiaclsnr
$'chodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci rna.j4tkowej lub stanowi4ce moj ma.;41ek odrgbly:

il.

zlasoby picnipzne :

- Srociki pienipzne zgromadzone w walucie polskiej:ok.20 000 zl mal2eriska wspolno(6

maj4tkowa

- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartoSciowe: nie dofyczy



ilr.

I Dom o powierzchni:

X76 m2, o wartoSci: 250.000 zl tytul prawny:

maj4thovra

wsp6lwlasnoSd, mal2eriska wsptilno6d

: Mieszl<anie o powierzchni: nie dotyczy

3. fiospc,darstwo rolne:

rtrdzaij gospodarstwa: ogolnorolne, powierzchnia:29940 m2 o wartoSci:ok.l50 000 z[

n"odzai zabudowy: zagrodowa

t1,tul ;lnzrwny: wsprilwlasnoSd, mal2efiska wsp6lnoSd ma.i4tkowa

l,tegct lytulu osi4gnElern w roku ubieglym przychod idoch6d w wysokoSci: nic clotycz.,r

J. Irrne nieruchomoSci:

Dom nrieszkalny wybudowany jest na dzialce nr 640 (obrpb 0022 - Karolina) o pow.

[]'2934 ha, z ktdrej 0,l7zl5 ha to ,,grunty rolne zabudowane". Dzialka nr 640 wchodzji w
sktrad gorspodarstwa rolnego.

polvierzchnia: nie dotyczy

o warloSci: nie dotyczy

tr.tul pm.Nnt,: nic dotl'cz1'

Eudyrrek gospodarczy (stodola) po*. trg0 m2 _ (dzieri:.awa)

11[I.

[]osiadam udzialy w spo]kach handlowych

- nalezy podac liczbq i cmitenta u<Jzialow: nie dotyczy

-r"rclzialy te stanowi4 pakiet wiqkszy niz l0o/o udzialow w spolce: nie dotyczy
- z tego t1'tulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

[ \,.
[)osiadarn akcje w spolkach handlowych
- rralezy podai liczbq i ernitenta akcji: nie datyczy
- alic.je te sl.anowi4pakiet wiqkszy t1i| 10oA akcii w
- z tego l14ulu osi4gn4lem w roku ubieglynr AoinOO

spolce: nie dotyczy
w wysol<oSci: nie dotyczy



\'"
Nabylerrr(am) (nabyl moj malzonek, z wyi4czeniem mienia przynaleZnego do jego majEtku
odrqbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdn
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo.

nie dotyczy

\/ [.
tr. Prowirdzq dzialalnoSc gospodarcz{ $ale|y podac formq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci).

- osobiScie nie dotyczy
- wspolnie z innyrni osobami: nie dotyczy
- z tego tytulu osi4gn4lem( w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczv

).'Larz.qtlzarn dzialalnoSciq gospodarcz,Elub jestem przedstawicielem, pelnomocnikien-r takiej
dziaialnos,;i (nale2y podai forn'rq prawnq i przedmiot dzialalnoSci'): nie dotyczy

- osohiScie. nie dof.vczy
- w'sp(rhtie z innymi osobami: nie dotvczy
- z tego t1'tulu osi4gn4len-r w roku ubiegll,m dochod w wvsokoSci: nie dotyczy

v[tr.
l. W spolkach handlowych (nazwa. siedziba spolki):

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. z siedzib4 w l(onstancinie
- !estem czlonkiem zarzerCu (oC kied;','): nie dot;r'ezy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): od 31.07.2009 r.
-.jestr.'m czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z rego tytulu osi4gn4lern w roku ubiegiym przychod i doch6d w wysokosci:
X3 951,32 przych6d
12 616,32 doch6d

2. W spolcttzielniach: nic dotyczy
-.jestetn czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy
-.lestern czlonkiem rady nadzorczelr (od l<iedy): nie dotyczy
-.jestenr czionkienr komisji rewizyjne.j (od kiedy): nie dotyczy
21 tegr:r tytulu osi4gr.rElern w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

3. w fundacjach prowadz4cych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy

- lcstem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-.iestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-.jcstem czlonkiem kornisji rewizyjnej (ocl kiedy): nie dotyczy
z lego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V][II.
IIrnc docllody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub za.iEc,
z poc{aniern kwot uzyskiwany cl-t z kaldego tytulu:
Zatrudnienie w Starosfwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim 159 421.34 zl

Inne 2rori]la 1150,00
ZG ZOSP RP (nagroda) I 388,75 zl



tlx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (r.r' przypadku pojazdow

mcchat'iicznych nalezy podac markq, model i rok produkcji):

Samoch6d osobowy SKODA OCTAVIA TOUR (2009) mal2efska wsp6lnoSd majQtkowa

powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniqte kredyty

zostaiy udti.lon. (wobec kogo, w zwiEzku z jakimZobowi4zania pieniqzne o wartoSci

i 1'tc-ti,yczkr oraz warunki. na jakich

zdarzeuiem, w jakiej wYsokoSci):

Kreclyt lv rachunku oszczpdnoSciowo-rozliczeniowym
rnaj4tkowa

Por,vyzsze oSwiadczenie skladam

podanie nieprawdY lub zatajenie

l8 289,51 malZeriska wsP6lno56

Swiadomy, iz na podstawie art' 233 $ I Kodeksu karnego za

prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

v,.|
Mif sk Mazowiecki, 2.03.201 4 r.
(mieiscowoSi idata) (podpis)


