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Mif sk Mazowiecki . dnia 29.04.2014 r.
(mie.jscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jei.eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynale2noSi poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZenskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic1.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
.la, nilej podpisana Grazyna Maria Borowiec z d. Osihska
urodzona 17.07.l95l r. w Mirisku Mazowieckim
zatrudniona w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Mirisku Mazowieckim
na stanowisku: Dyrektora UrzEdu

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczel przez osoby pelniqce funkc.je publiczne ( Dz.. U. z 2006 r. Nr 216 .

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatorvym (Dz. U.2,2001 r.

Nr 142, poz. 1592 z. po2n. zn.) zgodnie z arL 25c tej ustawy oSwiadczarn. ze posiadarn
wchodz4ce rv sklad malZeriskiej r,vsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbnl':
I.

Zasoby pieniEzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskie.j. nie clo1)czy
- Srodki pienig2ne zgromadzone r.v rvalucie obce.i: nic dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyc'zr-

II.

l.Dom o powierzchni: nie clo4,c'zy: mr. o warto6ci: - tytul prawny: -

z. Mieszkanie o por,vierzchni: 65 rn-. o warto:ici: 300 000 zl
tytul prawny: wlasnoSi (maj4tek odrgbny)

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
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rodzaj gospodarstwo: nie dotyczy
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o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: .....

Ztego tytLrlu osiqgriqlam w roku ubieglyrn przych6d idoch6d w wysokoSci: ...

4, inne nieruchomo6ci: dzialka zabudowana (budynek do rozbi6rki)

a) powierzchnia. 2200 m2

o wartoSci: 50 000 z1

tytul prawny: wtasnorii (maj4tek odrgbny)

b) clzialka pracownicza o porvierzchni 400 rr2

tytul prawny: uzytkowanie wieczyste (maj4tek odrqbny)

III.
Posiadam udziaiy w spoll<ach handlowych -naleLy podac liczbE i emitenta udzial6w: nie dotyczy

dzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w sp6lce - nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgn4terlr(gtarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSct - nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL10% akcji w sp6ice - nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d r,v wysokoSci - nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j rnalzonek, z wyl4czeniem mienia przynale|nego do jego majqtku

odrgbnego) od SkarbLr Pafstrva, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq2 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalrroSci):

nie dotyczy
- osobiScie - nie dotyczy
- wsp6lnie z irrnymi osobarni - nie dolyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegiym przych6d idoch6d w wysokoSci - nie dolyczy
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2. Zarzadzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstarvicielem, pelnomocrrikiern takie.j
dzialalnoSci (nalezy podai fbrnrg prawnE i przedmiot dzialalnoSci) - nie dotyczy

- osobiScie - nie dotyczy
- wsp6lnie z innyrni osobami - nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci - nie dotltczy

VII.
l. W sp6tkach handlowych (nazrva, siedziba spotki): nie tlotyczl,

- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie clotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorcze.j (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiern kornis.ii rewizyjnej (od kiedy): nie dotyc:y
Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglyn doch6d vv wysokoSci nie tlotyc,zl,

2. W sp6ldzielniach: nia dotyc.zy,
- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy,): nia clot.1tc31t

-.iestem czlonkiern rady nadzorcze.jj iod kiedy): nie dotltczy
- jestem czlonkiern komisji rerviz,,-jne.i (od kiedy): nie dotvczv
Zrego tytulu osiqgn4lern(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci nie dotyczl,

3. W tundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4: nie dotyc:y
- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczl,
-.iestern czlonkiem rady rradzorczej (od kiedy): nic cloecztt
- jestem czlonkiem komisji relvizl'jnej (od kiedy): nie dotttc.zt,

Ztego tytulu osiqgnqlem(glarn) rv roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dot1,c'z1t

VIII.
Inne dochody osiqgane z ty'tulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowe.i Iub za.igi.
z podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu:
84224.26 zl - rvynagrodzenie zIyI. z"atrudnienia rv Polviatorvym Urzgdzie Pracy'(maj4tek
odrgbny)
34533.88 - renta rodzinna po zmarlvm mgzu (maj4tek odrgbny)

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2e.j 10.000 ztotych (w przypadku po.iazclow
mechanicznych naleZy podai markg, model irok produkcji): samoch6d osobowy marki skoda
octavia, rok produkcji 2012 r. - wspolwlasnoSi.

X.
Zobowiqzania pieniqzne o rvartclSci powyzej 10.000 zlotych, w tyrn zaci4gnigte kredyty
i po2yczki oraz warunki, na .jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku z jakirn
zdarzeniem. w jakie,i wysokoSci): kredyt 35000 zl w Banku Volksvagen na zakup samochodu.
linia kredytowa w Banku Sptildzielcz!ffi ur Mirisku Mazclwieckim w wysokoSci 20.000 zl.
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Powyzsze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstaw,ie aft.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Mirisk Mazowiecki 29,04.201 4 r.

rXi.."luS.iwe skre$l ii.
'Nie dotyczy dzialalnoSci wytr.v6rcze.i rv rolnictwie

r,v formie i zakresie gospodarstu'a rodzinnego.
w zakresie produkcji ro5linne.i i zwierzqce.i,


