
3.

powiatut€seby zarzqdzajqcej i czlonka erganu zarzqdzajqeege-pewiatewq-esebq-prawnq
oraz osoby wydaiqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Minsk Mazowiecki, dnia 24.04.2014 r.
(nrrelscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana
nia ka2dej z rubryk.

jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie_

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

Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okreSlic przynale2nosc poszczegolnych skladnik6w majqt-
kowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mitZensXq wspolno6cie r"-jqtkowq.

O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

OSwiadczen ie majqtkowe obej muje rown ie2 wierzytel noSci pien iq2ne.

w czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacle niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo3ci.

czqsc A

Ja nizej podprsany(a), Urszula Aneta Bartnik (nazwisko rodowe Lewandowska)
(tmtona I nazwisko oraz nazwtsKo rodowe)

urodzony(a) 29 07 198'l r w Minsku Mazowieckim

Powiatowy Urzqd Pracy w Minsku Mazowieckim - speclalista ds relestracji w Dziale Informacji, Ewidencji i

Swiadczen
(mte1Sce zatrudntenia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu stg z przepisami ustawy z dnia 21 srerpnia 1997 r o ograniczeniu rrowadzenia dzialalnoScr go-
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U Nr 106, poz. 679, z 19gg r Nr 113, poz 7,l5 i Nr 162,poz 1126, z 1999 r. Nr49, po2"483.22000 r Nr26, poz 306 otazz2OO2r Nr'113, poz 984 iNr214, poz.lg06) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. u 22001 r Nr 142, poz. 15g2 orazz 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz 1688 i Nr 2'14, poz.1g06), zgodnrez art 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wspolnoSci majqtkowej lub sta-
nowiqce moj majqtek odrgbny

4.

5.

6.

I

Zasoby pienigzne:

- Srodkr prenigzne gromadzone w walucie polskiej:

- Srodkr pienigzne gromadzone w walucie obcel: ok

- papiery wartosciowe nie dotyczy.
na kwotq:

lt.

2. Mreszkante o powierzchni: 83,89 m2, o wartoSci: ok 37500021 tytul prawny: wspolwlasnoSc n.ol.aenSlo, 1!OUl,

3. Gosoodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartoSci. nie dotyczy

rodzal zabudowy. nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

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

'itt.i..{

ok 1 600021 (wspolwlasnosC{ rvolX tA *D
12300CHF (wspolwlasnoSc\ Aru ,

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



vt.

1

4 Inne nieruchomoSci

powrerzchnia 1 )0,0664h a. 2)0,j29ha

o wartoscr l )ok 2500021; 2)ok 3900Ozl

tytul prawny: '1) wspolwlasnoSc, 2) wlasnosc odrgbna

ilt.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbg r emrtenta udzialow: rrre dotvczv
udzialy te stanowiq pakret wigkszy nt21oo/o udzialow w spolce nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlemlgiam; w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

tv"

Posiadam akcjew spolkach handlowych - nalezy podac liczbg iemitenta akc1r: nie dc yczy.
akcje te stanowiq pakiet wigkszy ntz 10ok akcji w sporce: nie dotyczy
z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubreglym dochod w wysokosci nie dotyczy

V"

Nabyiem(arn) (nabyl moj maizonek, z wytqczenrem mrenra przynaleznego do jego r,,alqtku odrgbnego) od Skar-bu Panstwa rnnej panstwowej osoby prawnej, yednostek samorzqdu lerytoriainego, rch zwiqzkow lub oo ro-munalnel osoby prawnej nastgpujqce mtenie, ktore podlegalo zbyciu w drodze prietargu - nalezy podac oprsmienia tdatg nabycia, od kogo: dzialka o pow 0,0664 ha; data nabycia: tg.0g.200Br,; Gmina Kaluszvn.

Prowadzg dzialalnosc gospodarczq' (nalezy podac formq prawnq i przedmiotdzialanosci): nie dotyczy
osobiscre nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu oslqgnqlem(qiam) w roku ubregtym przychod i dochod w wysokoSci: nie ootyczy
2 Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnom rcnrkiem takiei dzialatnosci

(nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

osobiScie: nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nir ooryczy

vil.

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

-lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kredy): nie dotyczy

-lestem czlonkiem komrsli rewizyjnej (od kieoy) nie dotyczy

Zlego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym przychod idochod w wysokoSci: nie dotvczy
2 W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) nre dotyczy

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

- jestem czlonkiem komrslr rewizyjne1 (od kredy) nie dotyczy

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSc gospodarczq nre dotyczy

-Jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nre dotyczy

{tc,



- Jestem cztonktem tady nadzorcze) (od kredy) nie dotyczy

-Jestem czlonkiem komrs.lr rewrzyjney (od kredy). nte dotyczy
Z tego tyturu osiqgnqlem(gram) w roku ubreglym dochod w wysokoscr nre dotvczv

vilt.

Inne docho0y oslagane z tytulu zatrudnienta lub innel dzralalnosci zarobkowe.l lub za1gc, z podqnrem kwotuzvskiwanvch z kazdeso tvtulu z zatrudnienia w pUp ooirroo: gr saa,5s zl i^qllo,i"l^r-'I2pitfi"Si 
^*,*11,p*/rx. ' dqj.ll, ,'

Skladnikl mrenia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezypodac markq, modet i rok produkc.lr): nie dotyczy

X.

Zobowiqzanta pienlgzne o wartosci powyze] 10 000 zlotych, w tym zacrqgnrgte kredyty i pozyczkioraz warunki,na jakich z:ostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jaktm zaai.en'^"1't *"]"riie1 wysoxosci): kredyt hipoteczny zazakup ml€)szkania na kwotQ 81767,66 cHF saldo nj ozien 24.04.201+ r'wynosi: 1672s,1gcHF; Nordea Bankpotska S ti _ zobowrEzanre wspotne (., .q6\nie Z ,,,rszeml Cdrl

I t L"tt



czqsc B

Powyzsze oSwiadczenre skladam

prawdy lub zatajenie prawdy grozi

Swiadomy(a), iz na podstawie

kara pozbawienia wolnoSci

art 233 $ '1 Kodeksu karnego za podanie nie_

Minsk Mazowiecki, 24.04.20i4 r.
(mrejscowoSc, data)

' NiewlaSciwe skreSlic.
' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formre
, stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowvch

i zakresie gospodar-

&ilah,
(podp js)


