
oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu 31at fi p

Mirisk Mazowiecki, dnia 04.12.2014 r.

Uwa13a:

1. OsobaL skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannegcr
i :lupelnego wypelnienia kazde.f z rubryk,
2' Je"zeli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale1y
wpisai. "nie dotyczy".
3. Os;oba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleZnoSi poszczegolnych
skladnikirw maj4tkowych dochod6w i zobowiEzan d,o maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzt:nsk4 wspolnoSci4 maj 4tkowq.
4. oswiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granicq.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienigzne.
6. W czgr;ci A oSwiadczenia zawarl.e s4 informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne
dc'tycz4cc adresu zamieszkania sktadaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
ni13rurlhsmg$gi.

cjz4isc,{
Ja, ni:ze.j podpisanv ANTONI .IAN TARCZYNSKI

Urod:zon1'

Za"trudniony

Stanowisho

11.06.1953 w KAROLINIE

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM
STAROSTA

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zal?oznanlu sl9 zprzepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowaclzenia
dziala'lno!;ci gospodarczej przez osoby peini4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216,
po,2. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ.22001 r.
Nr 12f2, poz' 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wc'hodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci rnaj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrEbny:

I
Z,asctby pienigZne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: ok.21 000 zl malzeriska wsp6lnoS6

maj4tkowa

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcei: nie dofyczy

- paplery wartosclowe: nie dotyczy



Ilr.

LDc,m o powierzchni:

176 m2, o warto5ci: 250.000 zl tytulprawny: wsprilwlasnoSd, malzeriska wsprilnoS6

mai4tkowa

z. Mjesztrianie o powierzchni: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rcrdzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchniaz 29940 m2 o wartosci:ok.l50 000 zl
rodzaj zabudowy: zagrodowa

tytul prawny: wsp6twlasnosd, mal2efska wsprilnosd mai4tkowa

Z tegc, tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
4. Inne n:ieruchomoSci:

Dom mieszkalny wybudowany jest na dzialce nr 640 (obrgb 0022 -Karolina) o pow.

012934 ha, z kt6re j 0,17 45 ha to ,,grunty rolne zabudowane". Dzialka nr 640 wchotlzi w
sklad gospodarsfwa rolnego.

pcwierzchnia: nie dotyczy

o ,wafto5ci: nie dofyczy

tylui prawny: nie dotyczy

Iludynck gospodarczy (stodola) pow. 1g0 m2 - (dzieriawa)

III.
Pcrsiadam udzialy w sp6lkach handlowych

- ndl^eLy podac liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

-udz;ialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
- z rr:go tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV'.
Posia,lam akcje w sp6lkach handlowych
- nale?y podai liczbE i emitenta akcji: nie dotyczy
- akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy nrz 10o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy
- z teEro tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy



\/.
ltlabylenr(am) (nabyt m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu. Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby piawnej nustEpul4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalely poaue opis mienia I aaii nuiy.iu, od kogo:

nie dofvczv

vI.
l ' Prowirdzg dzialalnoSi gospodarczE2 (nalezy podac formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy
- :z tego tvtulu osi4gn4lern( w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2' zarzqclzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielern, peinomocnikiem takiejdirialalnoSci (nalezy podai forrng prawn4 i przedmiot dzialalnosci): nie tlotyczy
- osobiScie: nie dotyczy
- v,'spolnie z innymi osobami: nie dotyczy
- z lego ty'tulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

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

N4azowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. z siedzib4w Konstancinie
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie ,Jotyczy,
-.ie:stenn czlonkiem rady'adzorczej (od kiedy): 

-od 
31.07.2009 r.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): nie dotyczy
Z t'e9o tytulu osi4gn4lem przych6d i doch6d w wysoko5ci:

113 il,l4;4l przych6d
ItO t192,09 doch6d - stan na dzier[ 04.12.2014 r.

2. W spoldzielniach: nie dofyczy
- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-.jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiejy): nie dotyczy
'z I"r:go l.ytulu osi4gn4rem w roku ubieglym aochod * *ysokos"i: nie dotyczy

3. \\/ fundacjach prowadzqcychdzialalnos6 gospodarcz4: nie dotyczy

- jer;tenl czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-.jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):"nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): nie iotyczy

'L 
tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym aocnoo w wysokoSci: nie dotvczv

VI]tI.
Inne dochody osi4gane ztytuluzatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajgc,z podaniern kwot uzyskiwanych zkald,ego ty,tulu:
Zatrurdnie,nie w Starosfwie powiatolvym w Minsku Mazowieckim r64 00g,1021

ZG ZOSP RP (nagroda) I 388,75 zl



IX.
Sikladnil<i mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
rnechaniLcznych nalezy podac markE, model i rok produkcji):
Samochrrid osobowy SKODA OCTAVIA TOUR (2009) mal2eriska wsp6lnoSd maj4tkowa

X.
Z"obowti4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyy
ipo:Lycz:ki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiyzkuz jakim
zdarueni.em, w jakiej wysokoSci):
Kredyt w rachunku oszczgdnoSciowo-rozliczeniowym ok. 9.200 zl, mal2eriska

wsp6lnoSd maj4tkowa

CZI'SC B

Powyzsz:e oSwiadczenie skladam Swiadomy, iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
p odaLnie nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolno sci.

iVlirisk 1\{azowiecki, 04.12 .2014 r.
(nrriejscowoSi i data)

,,../---*.""""-*'
\ -.t' ,-*\ r.a .v" \Ffr,'


