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Mifisk Mazowiecki. dnia 28.04.2014 r.

Uwaga:
l. Osotra skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgoclnego z prawdq, starannego
izupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jefleli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dotvczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleLno5d poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrgbnego i maj4tku
objptego malZerisk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dofyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pien ig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladajQcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

CZSSC A

Ja, niZej podpisana Danuta Miraszewska, nazwisko rodowe Krusiewicz
urodzona 15.02.1960 r. w Mifisku Mazowieckim
Dyrektor Zespolu Szk6l Agrotechnicznych w Mirisku Mazowieckim, ul. Budowlana 4,0S-
300 Mifsk Mazowiecki
po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialaf noSci gospodarcze-i przez osoby pelniqce funkcje publiczne ( Dz. LJ. z 2006 r. Nr 216 .

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam. 2e posiadam
rvchodz4ce w sklad rnalzeriskie.j wsp6lnoSci majqtkorvej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

t.
Zasoby pieniq2ne:

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskie.i: 7 350,00 zl - majqtek oclrpbny

- Srodki pienipzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

It.

l.Dom o powierzchni: nie dotyczy. o wartoSci: nie dotyczy, tytul prawny: - nie dotyczy'
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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu



:. Mieszkanie o powierzchni:48 m2, o warto5ci: 192 000,00 zl, rytulprawny: mal2eriska

wsp6lnoSd majqtkowa

3. Cospcrdarstwo rolne:

rodza-i gospodarstwa: nie dotyczy. porvierzchnia: nie dotyczy

o wartoSci: nie dotycry

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlarn w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotvczv
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 8 000 m, - dzialka

o wartoSci: 900 000.00 zl

tytul prawny: majqtek odrgbny

Postanowieniem S4du Rejonowego w Mirisku Mazowieckim z dnia 17.06.2010 r. Sygn. akt
INS 498/10 stwierdzono nabycie spadku po Mieczyslawie Krusiewicz i Helenie Krusiewicz

I II.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w: nie dotvczv
udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz l0o/o udziat6w w sptilce: nie dotyczy

z tego ty'tulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleLv podai liczbp i emitenta akc.ji: nie do{rc2y
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy t'ri2l0o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy
z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie-dotyczy

V.
Nabylam (nabyt rncij mal2onek, z wylqczerriem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paristrva. inne.i paristwowej osoby prawne.i. jednostek - 

s,amoizqdu
terytorialnego. ich zwiqzk6w lub od komunalne'i osoby prawnej nastEpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datp nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.
l. Prowadzg dzialalno$i gospodarcz:4 ftalezy podai fbrmp prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie

dotycry
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

,d



2. Zarz.4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem
dzialalnoSci (nalezy podai tbrmg prawnq i przedmiot

Ztego tytulu osi4gnqlam w roku ubieglym przych6d idochtid w wysoko$ci: nie dotyczry

przedstawicielem. pelnomocnikiem takiei
dzialalnoSci ): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d rv wysokoSci: nie dotyczy

VII.
l. w sp6tkach handlorvych (nazwa. siedziba sp6lki): nie dotyczy

-.iestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnplam w roku ubieglym doch6d 'uv rvysokorlci: nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
7.tego tytutu osi4gnglam w roku ubieglym dochird w wysokosci: nie dotyczy

3. w lundacjach prowadz4cych dzialalnoii gospodarcz4: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie clotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komis.ji rervizl,inej (od kiedy): nie clotyczy

z tego tytulu osi4gnElam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajpi,
z podaniem kwot uzyskiwanych 1 \az$egg ?]u!,, umowa o pracp 77 322,91zl - wsp6lnosd
rnal2efiska -pnylrcd'doq-r-l.lll 4 59 8t rg | 4 ; *-

- llya
lx_. i/
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyze.j 10.000 zlotych (w przypadku po.iazd6w
mechanicznych naleZy podai markq, model i rok produkc.ii): MAZDA J, f ,O Ui, rot frgOut<c.yi
2004, wartoSd 14 000,00 zl - majqtek odrgbny

X.
Zobowiqzania pieniE2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, \.v tym zaci4gnigte kredytyi po2yczki oraz warunki" na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z ;a[im
zdarzeniem. w.iakiej wysokoSci): nie dotyczy
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czqsc B

Mifi sk Mazowiecki, 28.04.20 1 4 r.
(miejscowo5i i data)

0on,*{n (/-(^ro:*
(podpis)

rNie*taSctwe 
skre5l ic.

) -,.' Nte dotyczy dzialalnoSci r,vytw6rcze.i w rolnictwie w zakresie produkc.ii roSlinnej i zwierzgcej,
. w forrnie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
- Nre dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni rnieszkaniowych.


