
OSWIADCZENIE MAJATKOWE ' 
,..'

czlonka zarzEdu powiatu , sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu
zarzqdzajEcego powiatowq osobq
administracvine w imieniu starostvl

prawnA oraz osobv wvdaiacei decvzie

Mitisk Mazowiecki. dnia 28.04.201 4r.

Uwaga:
1. Osoba skladajEca o6wiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisa6 "nie dotvczv".
Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku
obj gtego mal2eis kq wsp6l n o6ciq majqtkow4,
O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
OSwiadczenie majqtkowe obejm uje r6wn ie2 wierzytel noSci pien i 92ne.
W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne
dotyczEce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, niZej podpisany(a), Hanna Agata Listopad, naz:wisko rod. Rombel

(imi,rna i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)'13.08 1 974 w Strachominie

3.

4.
5.
b.

Powratowy Urzqd Pracy w Mihsku Mazowieckim

Speclalista ds. ewidencji i Swiadczeh.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1 997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnoSci gospodarcze) przez osoby pelniqce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216
poz 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r Nr 142
poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z ar1,. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
malzenskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce rnoj majqtek odrgbny:

L

Zasoby pienigzne,
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy..

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nit; dotyczy.

il.



'1, Dom o powierzchni: 60 m', o wartoSci: 30 tyr;. szacunek w.lasny tytul prawny: akt not. 1893/2003

wspolwlasnoSc dom w stanie surowym o powierzchni 135m2 o warto6cisO OO0 tys zl (szacunek wlasny)-

wspoiwiasnosc malze r'rska)

2. Mieszkanie o powierzchni: ,.-..... m2, o warto6ci: .,.... ..-.............. tytui prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: rolne...,, powierzchnia: 7,5ha........

o wartoSci: ok. 55.600 (szacunek wlasny)......

rodzaj zabudowy: zagrodowa

tytul prawny. akt not 1893/2003, akt not. 1492t91)

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym pgychod i dochod w wysoko6ci: ok. 25.000 ( w tym doptaty

bezpoSrednie do grunt6w rolnych)

4. Inne nieruchomoScr:

n a,.,i^.-^k ^ i^ .
yvvvtgt4ut il ild. ,.,.,,

o wartoSci:

tytul prawny:

ilt.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzialow:

..........nie dotyczy

udziaiy te stanowiq pakiet wigkszy niz 1O% udzialorl w spolce:

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

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych nalezy podac liczbg i emitenta akcli

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w spclce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doc;hod wwysoko6ci: nie dotyczy... ..............

V.

Nabylem(am) (naby{ moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub
od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y
podac opis mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy.,

2

,lir!



vt.
1 Prowadzg dzialalnoSc gospodarczq2 (nale2y podac formq prawnq i przedmiot dziatalno6ci): nie dotyczy

- osootscte ..................nie dotyczy....

- wspolnie z innymi osobami ........,.nie dotvczv

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2" Zarzqdzam dztaialnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno6ci (nalezy podac formg prawnq i pr:ledmiot dzialalnoSci): nie dotyc2y..................

- osobiScie: nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy.

Z tego tytuiu osiqgnqiem(glam) w roku ubieglym clochod w wysokosci: nie dotyczy

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- ;estem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycz:y

- jestem czlonkrem rady nadzorczej (od kiedy): nte dotyczy

- Jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytuiu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegiym d,cchod w wysokosci: nie dotyczy........ .......

2 W spoldzielniach: nie dotyczy..

-lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy..

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od kiedy): nie dotyczy

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



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSc gospooarczq. nie dotyczy..".....

- lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycz:y

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- Jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): rrie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

vilt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6cizarobkowej lub zajgc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia w pUp l-X|12013 36.645,25
(dochod) :-.. 'ft',a!/l:iulile, . wtlt.AL.Adi *$ftk* ,lrl

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nale2y podac markg, model i rok produkcji): ciqgnik Ursus - c-330 wspotwlasnos6....

X.

Zobowiqzania pieniqzne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

Kredyt na budowg domu w wys. 64.713 tys. zl na 10 lat w Banku Spoldzielczym.(wspolw{asnosc

malzehska )

li i(lt''



czEsc B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie ar1.. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,

It, I
Minsk Mazow ieclr,2g 04.2014 4 

(,UJ

(miejscowo6c, data) (podpis)

' NiewlaSciwe skre6lic.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6lirrnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzrnnego
" Nle dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


