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Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawd4, starannego izupelnego
wypetnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac ,,nie
dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiEzana jest okre6li6 przynale2no6c poszczegolnych skladnikow
maj4tkowych, dochodow i zobowiqzan do majEtku odrqbnego i majqtku objqtego mal2ef skE
wspolno6ci4 majqtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicE.

5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje rownie2 wierzytelnoSci pieniq2ne.

6. W czqSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Michal Karasiewicz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 7 czerwca 1983 w Warszawie,

Specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Minsku
Mazowieckim,

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczejprzez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.579, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr

162,po2. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,

po2.1806) oraz ustawy z dnia 5 czenryca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142, poz. 1592

oraz z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 1 53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1 688 i Nr 214, poz.
1806), zgodniez art. 25c tej ustawy o6wiadczam,2e posiadam wchodzEce w sklad mal2enskiej wspolnoSci
majqtkowej lub stanowi4ce moj majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pieniq2ne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pieniq2ne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto6ciowe: nie dotYczY
na kwotg:

il.

1. Dom o powierzchni: m2, o wartosci: tytul prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: m', o warto6ci: tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne: nie dotYczY

rodzaj gospodarstwa:, powierzchn ia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:



4. Inne nieruchomo6ci: nie dotyczy

powierzchnia:

o warto5ci:

tytul prawny: nie dotyczy

il1.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta udziaNow: nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2l0oh udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni21O% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

V.

NabyNem(am) (nabyl moj mal2onek, z wylEczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub
od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y
podac opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1. Prowadzq dzialalno6c gospodarczq'? (nale2y poda6 formg prawnE i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

osobi5cie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci:

2.Zarzqdzam dzialalno6ci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

(nale2y podac formq prawnE i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

osobiScie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko5ci:

vil.

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

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

\,/
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch5d w wysoko6ci:

vilt.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

z tytulu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Mir4rsku Mazowieck i^t .3.6....462 ..\.12t A
lx.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku
nale2y poda6 markq, model i rok produkcji): nie dotyczy

pojazd6w mechan icznych

X.

Zobowiqzania pienig2ne o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz
warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

nie dotyczy

Mirisk Mazowiecki, dnia 30.04.2014 r.
(miejscowo66, data)

' Niewla6ciwe skre5lic.
' Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzqcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
t Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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