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oswrADczENrE MAJATKoWE '|,ji* " ' /\'! r a

czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jed&tki organizacyjnej
powiatu, osoby zarz4dzaiqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatow4 6sob4 piawnq -

oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Minsk Mazowiecki, dnia 23.04.2014 r.
rmrejscowoscl

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq,
nia ka2dej z rubryk.

starannego i zupelnego wypelnie-

2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac .,nie dotv-
czv,'.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest okreSlic przynale2no6c poszczegolnych skladnikow majEt-
kowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mal2enskq wspolnosciE ma-
jqtkowq.

Oswiadczenie majEtkowe dotyczy majEtku w kraju iza granicq.

Oswiadczen ie majqtkowe obejm uje rown ie2 wierzytel noSci pien iq2ne.

W czgSci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adre-
su zamieszkania skladajEcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEsc A

Ja nrzel podprsany(a), lwona Warszawska-Lulko
(tmtona I nazwisko oraz nazwrsko rodowe)

urodzony(a) 08 03 1974 r w Pinczowie

Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowreckim, Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownrctwa.
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu slQ z przeplsaml ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosct go-
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz U. Nr 106, poz. 679. z 1998 r Nr 1'13, poz 715 r Nr 162,
po2 1126,21999r Nr49,po2 483,22000r Nr26,poz 306orazz2002 r.Nr1.13.poz.984iNr214.poz1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorzqdzie powiatowym (Dz tJ 22001 r Nr 142 poz. 15gZ orazz 2002 r Nr 23
poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984. Nr 153 po2.1271 Nr 200 poz 1688 r Nr 214 poz 1806) zgodnie
z arl' 25c tel ustawy oSwiadczam, ze postadam wchodzqce w sklad matzenskie.l wspolnoSci majqtkowel lub sta-
nowiqce mol ma.lqtek odrgbny.

l"

Zasoby pieniqzne

- 
crn'lki ntoniozno ^'omadzone w walucre polskiel 40 000 zl - maizenska wspolnota malqtkowa

- srodkr ntenie2np nromadzone W WalUClg ohr.cr nio dntvczri,,Y-""y,vvvuj.rilsuvlyv4y

- paprery wartoscrowe nre dotyczy
na kwotg

il.

1 lDnm n nntrriorznhnr. 160 05 (w tym powierzchniauzytkowa garalu 19 35) m2, o wartoSci: 400 000 tytul prawny

wlasnosc - malzenska wspolnota majqtkowa

2 Mieszkanie o powierzchnr 62 m2, o wartoScr 250 000 tytul prawny. spoldzielcze wlasnoSciowe prawo do lokalu

- malzenska wspolnota malqtkowa

3 Gospodarstwo rolne
taA-al ^^^^^i^'^+'.toQZa) gospooarsrwa nte ootyczy.

n rnr:rtn(ni nip dnir"'- --'lczy
.^A-^; -^t ,,;^..,,,. "toozal zaouoowy. nre oolyczy

\, t\*"- \
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powrerzchnia: nie dotyczy



tytul prawny nte dotyczy

Z tego tytulu osrqgnqlem(Qiam) w roku ubieglym przychod idochod wwysokosci. nie dotvczv
4 Inne nreruchomoSci

powierzchnia: a) 800 m2 b) 907 m2(dziatka na ktorejznajduje sig dom)
o wartosci: a) 60 000 zl b)ok. 10000021

tytur prawny a) i bt wsporwlasnosc - malzenska wspornota majatkowa

ilt.

Postadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac lrczbg i emitenta udzialow
nre dotyczy

udza+y te stanowiq pakiet wiqkszy ntz 1jak udzialow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieg.lym dochod wwysokosci nie dotvczv

tv.

Posradam akcje w spolkach handlowych - nale2y podac lrczbq i emitenta akcli:
nre dotyczy

aKcje te stanowrq pakiet wiqkszy niz 10% akcji w spolce nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlem(qiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek z wylqczeniem mienra przynaleznego do lego malalku odrqbnego) od Skar-bu Panstwa, InneJ panstwowel osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego. ich zwiqzkow lub oo ro-munalnel osoby prawneJ nastQpulqce miente, ktore podiegalo zoycru w drodze prietargu - nalezy podac opisrnienia i datp nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1 Prowadzq dzraialnosc gospodarcz{ fialezy podac formq prawnq i przedmiot dzialatnosci) nie dotvczv
osobrScie nie dotyczy

wspolnre z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci. nie dotyczy
2 Tarzedzzm dzi=lL.rvLs,,, ..,q,?l0osciq gospo darczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzralalnoSci

(naiezy podac formq prawnq i przedmiot dzialarnosci); nre dotyczy

osobiScie nre dotyczy

- wspolnre z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przychod rdochod w wysokoSci. nie dotyczy

vil.
'1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) nie dotyczy

- lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy), nie dotyczy

- lestem czionkiem rany nadzorczej (od kiedy). nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci. nie dotyczy
2. W spoldzielniach:

nie dotyczy

- jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-lestem czionkiem rady nadzorczey3 (od kiedy). nie dotyczy



- Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku

(od ktedy): nie dotyczy

ubreglym dochod vr wysokoSci: nie dotyczy

3 W fundacjach provradzqcych dzjalalnoSd gospodarcza,
n ie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie ooryczy

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

- lestem czlonkjerh komisji rewizyjnej (od Kredy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod wwysokosci. nie dotyczy

vilt,

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienla iub
uzysk wanych z kazdego tytuiu wynagrodzenie ze
wspolnota ma1atkowa,
wyn a grodze nie za dzialal n oSc wyko nywa nE osobrsc je

tx"

;i:1T[:il;]'.::ii:fi"rt;r",ililf;: r??y::,", 
,0 o0o ziotvch (w przvpadkLr pojazdow mechanicznych narezy

X.

Zobovriqzania pleniqzne o wartosci powyzeJ 1o ooo zlotych w tym zacrqgnigte kredyty t pozyczkioraz waTunKr,na laKtch zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzKu z laktm zdarzeniem w jakrej wysoKoscr)kredyt mieszkaniowy wlasny Kqt hip"oteczny z oprocentowanrem zmiennym w Banku pKo Bp SA w wysokoscr176 000 - stan zadluzenia na ozien st 12,2013 roi, *yno.i roi'gq:,or zt-'matzer,,ika wspornota majqtkowa- Pozyczka z zakladowego Funduszu swiadczen soclarnych w wysokoSci 15 ooo,0o zl - malzensKa wspornoramalqtkowa

CZESC A

rnnel dzialalnoScr zarobkovrel lub zajgc, z podanlem KwotsrosunK! pracy za 2013 rox - g0 672,38 zl - malzeiska

- 5000 zl - malzenska wspolnota majatkowa,

Minsk tulazowiecki, 23.04.20i 4r
(mielscowoSC, dala)

N iewlaSciwe skreSlic.
' Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji rosrinnei izwierzgcej, w formje izakresie gospodar-- stwa rodzrnnego,
" Nie dotyczy rad nadzorczvch spoldzielni mieszkaniowvch.


