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OSWIADCZENIE, MAJATKOWE,.
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarz4dzaj4cego
powiatowq osob4 pralvn4 oraz osoby rvydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu

starosfv'

Mifsk Mazorviecki, dnia 28 kwietnia20l4r.

Urvaga:
1. Osoba skladaj4ca oSlviadczenie oborvi4zana jest clo zgoclnego z prawd4, starannego
i zupelnego rvypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
nalery wpisad "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafi do majqtku
odrgbnego i majqtku objgtego mal2erisk4 rvsp6lnoSciq maj4tkowq.
4. OSrviadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granicq.
5. oslviadczenie maj4tkowe obejmuje rriwnieZ wierzytelnosci pienig2ne.
6. W czgSci A oSrviadczenia zawarte sq informacje jawne, lv czgsci B zaS informacje
niejarvne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomo5ci.

cz4sc A
Ja, nizej podpisany(a ) Ewa Urszula Piotrkowicz nazwisko rodowe : winiarek

(imiona i nazwisko oraz nazwtsko rodowe)

urodzony(a) 29 czerwca 7962r. w Warszawie

zatrudniona w Powiatowym lJrzEdzie Pracy w Mirisku Mazowieckim

na stanowisku Z-cy Dyrektora Urzgdu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenta
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ,22001 r,
Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej rvsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj rnaj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczl,
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II.

1.Dom w budowie o powierzchpi: 79,5m2 , o wartoSci ok. 110.000 zl tytul prawny: maj4tek
_ .= ^l -,__, 

.t(
odrgbny - U LQ4ttg4C Ol 6r')---
2. Mieszkanie o powierzchni: 6 wartoSci: -tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

o waftoSci:

rodzaj zabudowy:

tytui prawny:

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci: nie

dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

a.1 dzialka niezabudowana , powierzchnia: 178 m2

o wartoSci: 17.800 zl

tytui prawny: wlasnoSi akt notarialny nr RAl484197 - malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa

b) dziatka niezabudowana, powierzchnia: 0,3002 ha

udzial wynosz4c),' | 114 we wsp6lwlasnoSci nieruchomoSci gruntowej o pow.0,32 54 ha

udzial wynosz?cy 11200 we wsp6lwtasnoSci nieruchomoSci gruntowej o pow.0,0591 ha

o wartor{ci lqcznej :27.000 zI

tytul prawny: wlasnosi akt notarialny nr 504012011 - maj4tek odrgbny

II I.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w: nie

dotyczl,

udziaiy te stanowiq pakiet wigkszy ni| l0o/o udzial6w w spolce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w rok.u ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowl,ch - nale2y podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy niz 10Yo akcji w sp6lce
Ztego tytulu osi4gn4iem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z r,ryl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pairstwa, imej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwtqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis rnienia i datg nabycia, od kogo:



nle dotyczy

VI.
1. ProwadzE dzialalnosc gospodarczq2 (nale|y pod,ac formg prawn4 i przedmiot

dzialalnoSci) :nie dotyczy
- osobiScie - nie dotyczy
- u,sp6inie z innymi osobami - nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod idochod w wysokoSci:nie dotyczy

2, Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnosci) nie dotyczy

- osobiScie - nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczl,
Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wvsokoSci: nie dotyczy

VII"
1. W sp6ikach handlowych (nazwa. siedziba sp6tki): nie clotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doryczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie doryczy
Z tego tytulu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
-.;estem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -nie clotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyczy
Z tego tytuiu osi4gn4lem(glam) r.r, roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadza,cych dziaialnoSi gospodarcz4: nie d,otyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Zrego tytulu osi4gn4lem(glam) w'roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Itrrre clochody osi4gane z tytulu zatmdnienia lub innej dziaialnoSci zarobkowej lub zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: 11726,07 zl - wynagrodzenie z tytulu
zatrudnienia w Powiato!\rym rJrzqdzle Pracy- majqtek odrEbny,

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y podai markg, model i rok produkcji): samoch6d marki Volkswagen
Passat rok produkcji 2004,war1oSi 15.00021 - maj4tek odrgbny

X.
Zobowiqzania pienigZne o waftoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone - pozyczka got6wkowa w wys.15000zl
udzielona w dniu 12,07 .2013r, na okres 2 lat przez Bank pKO SA w W-wie, wg stanu na
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koniec 2013r. pozostalo do splaty 13760,49 zI;karta kledytowa Citibank - zobowi4zanie do
majEtku odrgbnego w wys.13895,12 zl .

cz4sc B

Minsk Mazowiecki.28,04,20 1 4r.
(miejscowoSc i data)

T-='_--' NiewlaSciwe skreSlii^t Nie d.otyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

. zwierzqcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


