
OSWIADCZENI E MAJATKOWE
czlonka zarz}du Powiatu, sekretarza polviatu, skarbnika powiatu, kierow,nika jednostki

organizacvjncj porviatu, ttsobv zarz1dza.)4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego
powiatow4 osob4 prawna oraz osoby wyrlaj4cej decyzje administracyjnc rv imieniu

starostrl

Mif sk Mazowieckio dnia 2l.maja2/dl lr.
(nriciscowo56)

tJn'aga:
l' osoba skladaj4ca oSrviaclczcnie obowi4zana jest rJo zgodnego z prawd4, starannego
i zupelncgo wypclnienia kaidej z rubryk.
2' 'leLeli poszczcgtilnc rubryki nie znajduj4 rv konkrctnym przypatlku zastosorvania,
naleZy, lvpisad "nic doh-czy".
3' Osoba sklada.i4ca oSwiadczenic obowi4zana jest okrcslid przynalcinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych dochodrilv i zobowi4zart clo maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2crisk4 rvsptilnoSci4 maj4tkow4.
-1. osrviadczcnie maiQtkorve dotyczl, maiQtku rv kraju i za granic4.
5. osrviadczenie maiQtkowe obejmujc r6rvnic2 wierivtelnosci pienigine.
6' W czgsci A oSrviadczenia zawartc s4 inlbrmacje jalvne, w czgsci ll zaS informacjc
nie'iarvnc dotl'cz4ce atlresu zamicszkania sktadaj4ccgo oSwiadczenie oraz mie,.jsca
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A
.la. nize.j podpisany(a). tsarbara Sulka zcl. Baczewska

(iniiona i nazwisko oraz nazwisko rodow,c)

Lrroclzor.r\,(a 2{l tipca 1964r. 
'v 

MiriskLr Mazor,r,ieckinr

zatruchriona: Powiatowy Urz4d pracy w Mihsku Mazowiecki'r
na stanowiskLr: spec.ialista do spfaw re.jestrac.ji.

(rnie'isce zatrudnienia. stanowisko lLrb lunkc.ia)

po zapoznarliu sig z przcpisarlri ustawy zdria2l sierpnia 1997 r.o ograniczeniu prowzrclzepia
clzialalrroSci gospodarcze.i prz.ez. osoby pehri4ce lirnkc.ie publiczne ( Dz.l).2,200(t r. Nr 2l(r .poz l5tl4) oraz Lrstawl'z clnia 5 czerwca 1998 r. o sanrorz-4clzic powiatowynr (l)2. tJ. z 2001 r.Nr lzl2" poz. 1592 z po1r-r. znt.) zgodnie z art.. 25c te.i ustawl, oSw,iadczarr. Zc posiaclarl
$'chodz4cc w sklad maizeriskic.i wsp6lnoSci nra.i4tkorve'i l'Lrb stanowi4ce nr6.j nra.i4tek odrEbnr,:
t.

Zasobl, pienigZne:

- Srodki picnigzne zgronradzone r,v w,alucic polskiei:

nic dot1,cz1'

- Sroc'lki pienig2ne zgrontadzc-rne w walucie obcel:

nie doty'czy'
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- papicry wartosciowe:

ll ic dot) czy

na kwotg:

II.

l'Dolll tl powierzchni: 120 rll2. o wartoSci;300000. tytul prawny: wlasnosc nralzeriska wspolnora
nra.j4tkor.va

2.Mieszkanie o powierzchni ........,.,r,.o rvartoSci .tytr-rl prawny: nic clotvczy
3. Gospoclarst$'o rolne:

rodza.j gospodarstWo: nie dorl,czl

powierzchnia: nic clotvczy

o r,vartoSci: nie dolyczy.

rociza.j zabuclowv: nie dotyczy

t1'tLrl pratwnv: nie clot1,cz1,

Z tego tytlrllr osi4gn4lenr(glant) rv roku r-rbieglynr przychod idochod w wysokoSci:

nie dotyczl,

4. Inne nieruchontoSci:

powierzchnia: 500 nrt clzialka budorvlana na ktorej sroi clonr

o w'artoSci: -50 00021

t;-tul praw'v: wlasrosi-'alzeriska wspirIn.ta nra.i4tkowa

Iil.
I)osiadatlr udzialy w spolkach liandlowych - nalczy poclac liczbg i erlitepta udzialciw:

nic dotyczy

Lrdziall' tc stanou,i4 pakiet wigkszy r"tiz 10o/o udzialow w sp6lce

nic dott,cz1,

ztegct tvtlriu osi4gn4lcnr(glanr) r,v roku ubieglym dochod w,rvvsokosci:

nie dotyczy

lV l)osiaclarn akc.je rv spolkach liancllowl,ch - nalczy,podai liczbg ierlitenta akcji:
nie dotyczl'

akc.je te stanorvi4 pakiet wigkszy' r-i|10,% akc.ii w sp(rice:

ruie clotvczy
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zttego t1'tuh-r osi4g'4lenr(gtanr) w roku Lrbieglynr dclch6d w wl,sokosci:
nie dotvczy.

V.
Nabylclll(anl) (nabyl nlo.i IrtalZonck. z wvl?czcnicm nrienia przvnaleznego clo .icgo nra.j4tkLrodrgbnego) od Skarbu Paristwa. inne.i paristr,vowc.j osob1, prawne.i. .jcdnostek sanrorz4dutervtorialnego. ich zwi4zk(tw lub od konrLrnalne.i osoby prawne.i nastgpu.j4ce nrienie. ktorepodlegalo zb-v-ciLr w drodze przetargu - nalcZy podai opis nrienia i datg naby,cia. od kogo:

nie dotvczl,

VI.

.-',;.f,',:l*.102-9 
dz'ialalnosc 

-eospod arctqt (nale2y pociai fbrmg prawn4 i przedrliot dzialalnosci):
nle dotyczy

- osobiScie: nie dotyczl,
- wsptilnie z innvrni osobanti : nie clcllvczv
ztegtt tyttriu osi4glr4lern(glanr.l * ,'okir ubiegllnr prz)chod idochcid w wysokosci:
nie dotyczl,

2' 7'arz'TdzaLll dzialalnoSci4 gospodarcz4 Ir-rb.iestern przedstawicielerr. pelnorlocr1ikienr takie.j
dzialalnoSci (nalezy' podai fbrnrq prawr.r4 i pizednricit clzialalnoSci): pic dgryczv

- osobiScie: nie ciot1,'czv
- n,spcilnie z irrnyrni osobanti: nie dotyczl,
Z tego tyttrlLr osi4gn4lent(Elam) w roku Lrbieglyni dochod w lvysokoSci: nie cloryczy

VII.
l. w sp6lkach handlowych ('azw'a. siedziba spoiki): nie dotyczv

-.jestent czlonkient zarz4du (ocl kiec.ty): nie dotyczy
-.jcstenr czlorkie' rady'adzorcze-i (ocl kicdy): 

-niedotyczy

-.jeslenr czlonkiem konris.ii rewizy.lne.i (od kiedy): nie iorycry

Z tcgtl t1'tLrltr osi4gli4lertt(glani) r,v roku ubieglyrl cloch6d w w.ysokoSci: nic clotvcz_v

2. W spolclzielniach: nie dotycz1,,
-.jestent czionkierl zar-z.qdu (od kiedy): nic dotyczy
-.jestenr czlo'kie'r rady'adzorcze.jr (od kicdy): 

'ie 
dotycz1,.

- .j este.r czl.nkic' komis.i i rervizy'i ne.i locl kiedy) : nie dttyczl,
, Z tego tvtultt osi4gn4lenl(giant) w roku Lrbieglynr doch6cj w wysokoSci: nie cloryczl,
3' w lirndac.jach prowadz4cych dzialarnosi gcxpocrarcz4'ic clotyczy

-.jestent czlonkiell zarzqdu (od kiedy): ni- clotl,czy
-.jestenr czl.'kier, rady rradzorczc.i (od kied1,,): nic dorvcrv
-.jeste'r czlo'kie'r konris.ji rewizy'inc.i (ocl kiedy): nie ciotyczl,

Z tegtt tl"ttrlr-r osi4gn4lem(glanr) u,roku ubieglym dochod w wys6koSci: nie dotycz,,
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lnne.dochody osi4gane z tytulr,r zatrr-rdnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej l'bz podaniem kwot uzyskiwanycl-i z kazdego tytlrlll: z tytuiu zatruclnienia: 34 605,9 I .. ,:
Unrowa zlecenie: 4725.00

l; / 80 , ''^'c );7i t" 3i;'IX. .i),.

Sklaclniki 
'rie.ia ruchomego " *^rti*!)poi,vyzej 10.000 zrorych(w przypadku

'echariczr.rych 'aiezy 
podai'rarkE, 

'rodci 
i roi pioclukcji): nie dotyczy

X.
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po.jazdow

ZoborviEzaLria pienigzne o n,artoSci pos,r,Ze.j
r pozl,czki oraz \vanrnki" na jakich zostaiv

10.000 zlot1,ch. u, tvut zaci4-enigte kr.ed1,ty
udzielone (u'obec kogo. u' zri,i4zku z -jakintzdarzenienr" ri,.jakiej ur,sokoSci): nie dotr.czr

Por'yzsze os*,iadczenie skladanr srviadonry (a), iz na poclstarvie art.
za podanie nieprawdy lub zatajenie prandy grozi karapozbawienia

I|ul( ILuct,t,,:p(q lrlh. !ek
(rriejscorvoSi i data)

'=Ni."4rS."* skreSl ic.
' Nie dotyczy dzialalnosci u,ytrvorcze.j rv rolnictwie w zakresie
. zwrerzgce.i, w fbrmie i zakresie gospodarstrva roclzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowycli

233 s\ I Kodeksu karneso
rvolnoSci.

produkcji

(podpis)
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roSlinne j i


