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OSWIADCZEN IE MAJATKOWE
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowq
osobq prawnE oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

M i n s.K. M a z p.wr e E Ki,. C nia . 2l,Q?,2_9.1 !. .r 
=(mie1scowoSc)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2 Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisa6 "nie dotvczv".
3 Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynale2no66 poszczegolnych

skladnikow majqtkowych, dochod6w izobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku
objqtego mat2ef skq wspolno6ciq majqtkowq.

4 O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.
6 W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego ofwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomo6ci.
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Ja, nizej podpisany(a), EWa N.alaZeK,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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i ns,pe.|slqi w wydzie!e.G..o..qpqdarKi.N ie"r:ueho.m.q"99ia[:r],
(m iejsce zatrudn ienia, stanowisko lu b fu n kcla)
po zapoznantu stg z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia
dztalalnoSci gospodarczeJ przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U Nr 106, po2.679. z
1998 r Nr 113, poz.715 iNr 162, po2.1126, z 1999 r. Nr49,poz 483,2 2000 r. Nr26, poz. i)06 orazz
2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 2'14, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzqd;zie
powiatowym (Dz U. 22001 r Nr 142 poz. 1592ora222002 r Nr23, poz 220, Nr62, poz. 558, Nr
113,poz 984,Nr 153 poz. 1271,Nr200,po2.1688 iNr214, poz. 1806),zgodnie zart.25c te1 usta,wy
oSwiadczam, ze posiadam stanowiqce moj majqtek odrgbny:

L

Zasoby pienigzne
- srodki pienrgzne zgromadzone w walucie polskiel: 15QJ./..2.1.. pajateK..q.dtgbny

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej. nie-d-g-tyqzy

- papiery wartoSciowe: nje dgty.qzy
na kwotg.

il.
'l Dom o powierzchni. T5 m?, o wartoSci: lSQQQQ..ZI

tytul prawny: w9p.alwj.?.qn9sa z ly.tu]u spad||'l j darqwizny.(ud.Z 1!4 pz_e.qp). mAjatek.Adrebny
2 Mieszkanie o powierzchni: . . m2, o wartoSci: nie dotyczy

tytul prawny: .... nie dotyczy..
3 Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzal gospodarstwa: .. nie dotyczy.. powierzchnia. .......
o wartoSci nie dotyczy... .

rodzal zabudowy. .. nie dotyczy
tytut prawny: nre dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqtem(glam)
dotyczy. .
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; r.ok; ;;i"gryr przychod i dochod w wysokoSci. nie



4. Inne nieruchomoSci:d_ziatka.Z.dq.!:r.e.m:(q.qn.pKt..1)..p.U.d...g.qsp.
powierzchn ia: p, 0959 "nA.
o warto5ci ; la-cZ.nte.Z.b.U.d...W pK.t.'1,

tvtui prawnv w-sp..qlwi.?.qn9$.9..1.tvtuLqr..EpadKu. i..daf9$1i.1ny (udz..1/.4 .cz.e.S.qi)..maiate,K edfebny

ilt.
Posiadam udziaiy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzialow
nie dotyczy

udzraly te stanowiq pakiet wigkszy ni2 j0% udzialow w spolce:
. nte dotyczy..

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysoko5ci:
nre 0otyczy

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta akcli:
nle"o.9.ty.czy.

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niZ i0o/o akcji w spolce, .. ..
nie dotyczy

z tego tytuiu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci. nie
ootyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl mdj maizonek, zwylqczenrem mrenia przynaleznego do jego malqtku odrqbnego)
od Skarbu Panstwa, innej par'rstwowel osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, icf'
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nale2y podac oprs mienia i datg nabycia, od kogo:
nle.d9.ty.qzy.

vt.
1. Prowadzq dzialalnosc gospodarczqz (nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci).

nte.q.g.ty.qzy.

- osobiScie .. nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami ,. nie dotyczy . .

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod
r dochod w wysokoSci .. nie dotyczy

2 Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzralalnoSci (nalezy podac formq prawnE r przedmiot dzialalnosci):
.l.|]s.d-o.ty.qzy

- osobiScie nie dotyczy... .

... . nte dotyczy
- wspolnre z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod
w wysokoSci: . .. . . nie dotyczy . ..

vlt.
1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nje.dq.ty.CZy

- jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): .. nie dotyczy .. . .. .

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy), ..... nte dotyczy. . .

!:

- jestem czlonkiem komisji rewizylnej (od kiedy) nie dotyczy..



Z tego tytulu osiqgnif"rtif"ri* rot u ubregiym dochod
w wysokoSci: .... nie dotyczy.. ...

2 W spoidzielniach: nje.dg.ty"qzy.
- Jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ... ., nie dotyczy.. . .... .

- lestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): . nie dotyczy .

- jestem czlonkiem komrsji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w
wysokoSci: . nie dotyczy..

3 W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSc gospodarczq:
ntq-9.9.ty.qzy.

- jestem czionkrem zarzqdu (od kiedy): ,. nie dotyczy...
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy). . nie dotyczy... . ..
-yestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy.. . .

Z tego tytulu osiqgnqlem(giam) w roku ubiegtym dochod w
wysokoSci: niedotyczy....

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej l.rb zajgc, z podaniem
Kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: wyrreg.r.q.q.19nt9..?9..9199Un"K.U..p1?9.y..2?.2Q,1.Q..1,.,_.ZLigA,-g.i...Zt
m eJ a t _e. K. .q.q t'.q.bn y

tx.
Skladnikr mienia ruchomego o wartoSci powyze1 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac markg model i rok produkcji):
nle d-o.ty.azy

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 1O 000 zlotych w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki, nalakich zostaiy udztelone (wobec kogo, wzwtqzku z jakim zdarzeniern wjakiej wysokosci):
!]e o.9.!y.qzy.
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tt rewtaSiiwe sXreStic.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzin nego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
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