
oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka z tz?tdtt powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu,

osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajqceso powiatowA osob4 prawnq oraz osoby wydaj4cej decyzje
administracyjne w imieniu starostyr

Mifisk Mazowiecki, dnia 11.04.2014
(miejscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2no56 poszczeg6lnych sLtaOnihOro
maj4tkowych dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku objptego mal2erisk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.
4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienip2ne.
6. W czpSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

CZ4SC A
Ja, ni2ej podpisany(a),

Malgorzata Joanna Beczek zd. Maciejewska

(imiona i nazwisko oraz nazrvisko rodowe)

.\l"

13 lipca 1966 r
urodzony(a) .. ....w

Zespol Szk6l nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mifisku Mazowieckim - dyrektor
(m leJsce zatrudnienia, stanowisko lub 1'unkcja )

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej
przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 , poz. I 5 84) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz4dzie powiatowym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 15922p62n.;lm.) zgodnie zart.25ctej ustawy oSwiadczam, ze
posiadam wchodz4ce w sklad malzeiskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrEbny:
t.

Zasoby pieniEzne: wsp6lwlasnoSd mal2eriska okolo 10 000

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej:.

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: na kwotg: 3791,50

II.

1.Dom o powierzchni: 160 m2, o wartosci: 550tys.tytul prawny: wsp6lwtasnoSd malieriska

Z. Mieszkanie o powierzchni:' 56,,10 m2, o wartosci: 250 tys. tytui prawny:rvsp6lwlasnosd mal2eriska

wsp6lnota maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty orne i le3ne. Pr.iwierzchnia l15 ha

o waftoSci:40 tys..

rodzai zabudowy: nie dofyczy

Adamowie



tytul prawny: lysp6lwlasnosd mal2efiska darorvizna 547194 z 1994 r

Z tego tytulu osi4gnqtenr(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokogci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia: dzialka budorvlana pod domem - 185 m2 - r993 r wlasnoS6 wsp6lnota maj4tkowa mal2eriska
o wartosci: okolo 70 fvs.

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlorvych - naleiy podai liczbg i emitenta uclzial6l: Nie dowczv
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy triL l}oh udzial6w rv sp6lce Nie dofyczy
Z tego tytulu osiQgnalem(glam) w roku ubieglym doch6d rv wysokosci: Nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podad liczbg i emitenta akcji: Nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wipkszy ni| l\oh akcji w sp6lce Nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(tlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci Nie dotyczy
V. Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylEczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu
Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du tery'torialnego, ich-ziviqzk6w lub od komgnalnej osoby
prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podai opis mienia i datE nabycia. od
kogoi

Dzialka budowlana; 1993 r, Urzqd Miasta w Mifisku Mazowiecki, rJzialka rolna Agencja Wlasno5ci
Rolnej Skarbu Paristwa; 1995 r, Urzqcl Gminy w Jeziorzanach

vt.
I ' Prowadzg dzialalnoSC gospodarczq2 (naleZy podai formg prawnE i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie Nie dotyczl'
- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
2, Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstalvicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nale2y
podad formg prawnQ i przedmiot dzialalno6ci): Nie dofyczy

- osobi6cie Nie dotyczy
- rvsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn4lem(ptam) w roku ubieglym ctoch6d rv rvysokosci: Nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem zarz1rJu, (od kiedy): ... Nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):Nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ocl kiedy): Nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnrllem(glam) rv roku ubieglym doch6cl w wysokoscil Nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dofyczy
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- jestem czlonkiem zarz4<lu (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rervizyjnej (od ldedy): Nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglyrn doch6d w rvysokoSci: Nie dotyczy

3, W fundacjach prowadz4cych dzialalno6i gospodarcz4: nie dofyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ocl kiedy): Nie dofyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajgi, z podaniem krvot
uzyskirvanych z ka2dego tytulu:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy - 82 366,15- malzeriska wsp6lnota majqtkowa
Inna dziatalno6i - umowa zlecenie - 1760,00 - malzefiska wsp6lnota maj4tkowa
Inne- zbycie papier6w 

"vartoSciowych - 328,88- malzeriska wsp6lnota majqtkowa
Inne IKE - wartoSi - okolo 15 000.00

IX.
Skiadniki mienia ruchomego o wafto3ci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6rv mechanicznych nalezy podai
markE, rnodel i rok produkcji): .....
Volksrvagen passat 2009 r - 28 000 - rvsp6lnota majqtkowa malZeriska

X.
Zobowi4zania pienip2ne o warloSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnipte kedyty i po2yczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

Kredyt hipoteczny na mieszkanie \y BGZ - 75 375 CHF - 2007 r., zadlu2enie 52 005 CHF-
mal2ef ska rvsotilnota m a iatkorva

Minsk Mazowiecki, dnia I 1.04.20 l4 r

(rriiejscowo6c i data) (podpis)

' Niewla3ciwe skeSlii.
'Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej rv rolnict'rvie rv zakresie prooukcji roSlinnej i zrvierzqcej, rv formie izakresie

- gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy r ad nadzor czych sp6ldziel ni m i eszkan iorvl'ch.


