
oSwreoczENrE MAJATKowE fr'ri kilr.t '.
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu

\ powiatu,,osoby zarzqdzai4cej i czlonka organu zarzqdzaiqcego pow-atow{-os,
oraz osoby wydajqcef decyzje administracyjne w imieniu starosty'

Mirisk ilazowiecki, dnia 14 marca 2014 r.
(miejscowo36)

Uwaga:

1. Osoba skladajEca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq starannego i zupelnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisaC ..nie dotv-
czv".

3. Osoba sktadajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w maj4t-
kowych, dochod6w i zobowiqzafi do maJqtku odrgbnego i majqtku objgtego mat2efskq wsp6lno$ciE ma-
jqtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju iza granicq.

S. OSwiadczenie maJ4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienlq2ne.

6. W czqSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B za6 informacje nieJawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladalqcego o6wiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomoSci.

czEse A

Ja, niZej podpisany(a), Krystyna Bozena Milewska - Stasinowska z domu Chabiera,
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 marcz 1952 r. w Miisku Mazowieckim

Zespol Szk6l im. Marii Sklodowskiej - Curie w Mihsku Mazowieckim - dyrektor, Medyczna Szkola Policealna w
Milrsku Mazowieckim - dyrektor, Radna Rady Miasta Miisk Mazowiecki, Mazowieckie Samozqdowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli- prowadzenia zajg6 dla kadry kierowniczej, emerytura ZUS,

(miejsc€ zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483, z2OO0 r. Nr26, poz. 306 oraz22002r. Nr 113, poz.984 i Nr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U.22Q01 r. Nr 142, poz. 1592 orazz 2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzece w sklad matZeflskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub sta-
nowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie polskiej. 65 tys. zl ma{2ehska wsp6lnoSd majqtkowa.

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej: 4,5 tys. Euro mal2efrska wsp6lno6d majqtkowa

- papiery warto5ciowe: nie dotyczy
na kwotg:

il.

1. Dom o powierzchni: 165 m2, o wartoSci: 380 000 zl. tytul prawny: darowizna od rodzic6w w 1991 r. akt

notarialny A-nr 372311991 warto3d 300 milion6w zl w 2001 r. rozbudowany- wsp6hvlasno6d z c6rkq Kseni4 udzial

%, malqtek odrgbny.

2. Mieszkanie o powiezchni: 30,90 m2, o warto6ci: 230 000 zl. tytul prawny: darowizna w 2013 r.- akt notarialny

Repertorium A Nr 2000/2013 z dnia 10.A4.2013 r. wlasno56, majqtek odrgbny.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, powiezchnia: nie dotyczy

o wartoSci: nie dotvczv \l
' ,,,.ti,ti L t



o wartosci: nie dotyczy

rodz{ zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam)w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo$ci:

powiezchnia: a) 378 m'zdzialka pzy domu,

b) 1736 m 2 dzialka rekreacyjno- budowlana,

c) 1648 m'z dziafka budowlana.

o wartoSci: a) w 1991 r. 34 miliony zl., obecnie od 201 1 r. z budynkiem gospodarczym wartoSe ok. 65 000 zl.

b) w 2008 r. wartoS6 180 tysiqcy zl., obecnie wrazz ogrodzeniem wartoSd dzialki230 000 zt.

c)77 00021.

tytul prawny: a) darowizna od rodzic6w w 1991 r. akt notarialny 372311991, wsp6lwlasnoSd z c6rkq Kseni4

udzial %, majqtek odrgbny,

b) spadek po ojcu w 2001 r. akt notarialny A Nr 1383/2008, z 8 lutego 2008 r., wlasnoS6, majqtek

odrgbny.

c) zakup akt notarialny Repertorium A Nr 112412013 z dnia 12 marca 2a13 r. wlasnoSC, majqtek

odrebny.

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% udzial6w w sp6tce: nie dotyczy

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

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 10o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy

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

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynaleZnego do jego majqtku odrqbnego) od Skar-
bu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiEzk6w lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podad opis
mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq2 (nalezy podad formg prawnE i przedmiot dzialalno$ci): nie dotyczy

-- osobi5cie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. Zarz4dzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno$ci

(nale2y podad formg prawna i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobi5cie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotycz V ft \ 
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vil.

1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czicnkiem zanqdu (od kiedy): nie dotyczy

-lestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytulu osiqgnqfem(qlam) w roku ubieglym pzych6d idochdd w wysoko6ci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach:

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(q{am)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarcz4

nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

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

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
a) z tytulu zatrudnienia - doch6d 158 680,05 zl. (wtym nagroda Starosty Miiskiego - brutto 5000 zl); inne zr6dla
(fundusz socjalny) -2412,86 zl. Razem: zl (mal2eriska wsp6lnoSd majqtkowa);
b) emerytura ZUS 61 896,13 zl (mal2eiska wsp6lno5d maj4tkowa);
c)z tytulu pelnienia funcji radnej Rady Miasta Mi6sk Mazowiecki - 12 998 zl. (mal2eiska wsp6lnoS0 majqtkowa);
d) MSCDN -728 zl - umowa zlecenie, (ma|2eiska wsp6lnoSd majqtkowa);
e) najem mieszkania (PlT-28) - 5000 zl (malZefiska wsp6lnoS0 majqtkowa);
f) darowizna mieszkanie 230 000 zl (majqtek odrgbny).

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
poda0 markg, model irok produkcji):
- samoch6d osobowy kupiony w grudniu 2011 r. CIRTOEN C4 Picasso GRAND MCP EXCL. 7M, 2,0 HDl, rok
produkcji 2011 , za 94 000 zl. wartoS6 rynkowa 77 000 zl.)- mal2efiska wsp6lno5d majqtkowa.

x.

Zobowiqzania pieniezne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty ipo2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):
- GETIN NOBLE BANK SA w Katowicach Oddz. w Jastzgbiu Zdroju na zakup samochodu CIRTOEN C4 Picasso
GRAND EXCL 2,0 HDl, rok produkcji 2011, udzielony w grudniu 2011 r. na 5lat na kwotg 76 086,95 zl
(mat2eiska wsp6lnoSd majqtkowa). - Stan zadlu2enia na 31 grudnia 2013 r. - 41707 zl,
- PEKAO S. A. Oddz. w Miisku Mazowieckim kredyt udzielony 25.09.2013 r. - na 3 lata na kwotp 96 500,42 zl
(mal2eiska wsp6lnoSd majqtkowa). - Stan zadlu2enia na 31 grudnia 2A13 r. - 89 502 zl.
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czEse B

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

Mirisk Mazowiecki, 14 marca 2014 r.
(miejscowoSd, data)

' NiewlaSciwe skreSli6.t Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodar-

^ 
stwa rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


