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oSwrnoczENrE MAJATKowE i

-€zlenka-zarzEdu powiatt6sekretarza-powiatu;-skarbnika-powiatu;kierownikrjednostkForganizacyinei
leewiatu, osoby zarzEdzaiqcej i czlonka organu zarzqdzaiqeego'powiatowaosob4-prawnl*

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty'

Mifisk Mazowiecki, dnia 14.04.2014 r.
(mielscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

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

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnikow majqt-
kowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mal2enskq wspolnoSciq ma-
jqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

6. W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja nrzel podpisany(a) Woycrech Dgbskr,
(rmrona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22.01 .1971r. w Mihsku Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim, Zastqpca Naczelnika Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa,
(mie1Sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-
spodarczel przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz U Nr 106, poz 679, z 1998 r Nr '113, poz.715 i Nr .162,

poz 1126,21999r.Nr49,po2 483,22000r Nr26,poz.306orazz2002 r.Nr'113,po2 984iNr214,po21806) oraz
ustawy z dnia 5 czeruCa 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U 22001 r Nr'142, poz 1592 orazz2002 r Nr 23.
poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz 1688 r Nr 214, poz. 1806) zgodnie
z art 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiel wspolnoSci majqtkowej lub sta-
nowiqce mo1 majqtek odrgbny.

t.

Zasoby pienigzne

- srodkr preniqzne gromadzone w walucie polskiej: 80 000,00 zl

- srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej nie dotyczy

- papiery warto5ciowe Akcje PZU SA
na kwotq 9 300 00 zl

- malzenska wspolnota malqtkowa

il.

1 Dom o powierzchni: 150 m2, o wartosci: 150 000 tytul prawny: wlasno6c-maizehska wspolnota ma.lqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoScr: nre dotyczy tytul prawny nie dotyczy

3 Gosoodarstwo rolne

rodzal gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 9,38 ha

o wartoSci 144 200.00 zl

rodzal zabudowy: sied liskowa

tytul prawny. wlasnoSc - wspolnota malzehska

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: -F_f, ,



- przychod 12 000,00 zl

- dochod 1 0 000,00 zr

4 Inne nieruchomoSci

powierzchnia: nre dotyczy

o wartoSci: nie dotyczy

tytul prawny nie dotyczy

ilt.

Postadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzialow

nie dotyczy

udzraly te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10o/o udzialow w spolce: nre dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqiem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

tv.

Posradam akcje w spolkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta akcji:

nre 0otyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(qiam) w roku ubieglym dochod w wysokoscr nre dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl moj ma{zonek z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego malqtku odrgbnego) od Skar-
bu Panstwa tnnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkoi lub od Ko-
munalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac oprs
mrenia r datq nabycla od kogo: nie dotyczy

vl.

1 Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq2 (nalezy podac formg prawnq iprzedmiot dzialalnosci): nre dotyczy

osobiScre nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgnqiem(giam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci. nie dotyczy
a 7^.-^A-^* A-,^t.t Latzqazam oztatainoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takrei dzralalnoscr

lnalezy podac formq prawnq i przedmrot dzialalnoSci). nie dotyczy

osobiScie nie dotyczy

wspolnie z rnnymi osobamr nie dotyczy

Z tego tytuiu osiqgnqiem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie ooryczy

vil.

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

- Jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy), nie dotyczy

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

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kredy): nie dotyczy

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

2 W spoldzielnrach:

nle 0oryczy

-lestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3 {od kiedy) nie dotyczy

fur



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

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

3 W fundacjach prowadzqcych dzralalnosc gospodarczq.

nre dotyczy

-lestem czlonkrem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- Jestem czlonkrem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- Jestem czionkrem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy

Z iego tytulu osrqgnqtem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoscr nie dotyczy

vilt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSo zarobkowej lub zajgc, z podaniem xwot
uzyskrwanych z kazdego tytuhr.
Stosunek pracy, 65 631,60 zi
Umowy zlecenra: 4 910,00 zl

- malzenska wspolnota malatkowa

tx.

Skiadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych natezy
podac markg, model r rok produkcji). suzuki Grand Vitara - rok produkcji 2006

- maratpk ndrohnrr
' ' '-J r'-''

X.

Zobowt4zania ptentqzne o wartoScr powyzej 10 000 zlotych w tym zaciqgnigte kredyty ipozyczkr oraz warunki,
na lakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w lakiejwysokoscr): nie dotyczy

czEsc B



Powyzsze oSwiadczenie skladam
prawdy lub zatalenre prawdy grozi

swiadomy(a), i2 na podstawie
kara pozbawienia wolnoSci.

art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nre-

i .*lt ,' .,':-? -n'', 'i- t
(mreJScowosc, data)

{'r-:/4

ipoOp,.f

NiewlaSciwe skreSlic.
- Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnel i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinneqot Nie dotyczy rid nadzorczych spoldzielni mieszkaniowvch.


