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Mirisli Mazowiecki. dnia 27.11.2014 r.

do zgodr-rego z prawdE, starrmnego

Ur,rdzony

Zatruclniony

Starno'*isko

11.06.1953 w KAROLINIE

STAI{OS'IWO POWIATOWE W MTINSKU MAZOWIECKI|y{

STAROS'TA

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po 7,a[\oznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 . o ograniczeniu prowa,Czenia
dziaialnoSci gospodarczej przez,, osoby pelni4ce funkcje pubriiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216,
poz:. I :i84) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4di:ie powiatowym (Dz. lJ . z 2001 r.
Nr 142, p,oz. I 592 z poL.n. zm.) zgodnie z art. 25c tej urstaviy oSwiadczam, ze posiadam
ucltoclzqc,: rv sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowcj lub stanowi4ce m6j maj4tek ocil:gbny:

t.
Zasoby prienigzne:

- iro,Jki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: ok.ll 000 zl malZeriska lvsp6lngsd

majqtkowa

Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

sq-fi;.[ lul

OSWIADCZENT E MA,IATKOWE
czlonka ztrzzldu powiaf u

"tt'l

Lllvaga:
1. Osoba skladajEca oSwiadczenie obowiepana jest
i zupelneglo rvypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
r,vprisac "nie dotycz-v".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslii przynale2noSri poszczegolnych
skladnik6rv rnaj4tkowych dochod6w i zobowi4zah do maj4tku odrgbnego i maj4tku otrjgtego
ma,lzefr sk4 rvsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
zl. tCSrviadczenie majEtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. tCSrviadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzlr{slnsgci pieniqzne.
6. W r:zcSci A oSwiadczenia zararte s4 infbrmacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotfyc;z4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nie,ruchonroSci.

C214SC.^\
.la. nii:ej podpisany ANTONI JAN TARCZYNSKI

- papiery wafioSciowe: nir: dotyczy



II.

1.Dorn o powierzchni:

l'76 n2, o rvartoSci: 250.000 zl tytul prawny: lvspdlwlasnLoSi, mal2eriska wsp6lnoS,f

mnj4tkorva

z. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchnia: 299,10 m2 o wartoSci:ok.l50 000 zl

rodzaj zabudowy: zagrodowa

tytul prarvny: wsp6lwlasnoSd, mal2eriska wsp6lnoSd maj4tikowa

Z l.ego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przychird i dochrid w wysoko5ci: nie dotyczl,

-1. Innc nieruchorntlSci:

lDorn mioszkalny wybudowany jest na dzialce nr 640 (olbrgb 0022 - Karolina) o pow.

0,29t34 ha, z kt6rej 0,1745 h:r to ,,grunty rolne zabudow;rnc". Dzialka nr 640 rvchodzi w

sklad gospodarstrva rolncgo.

powicrzchnia: nie dotyczy

o wartrlSci: nie dotyczy

rvtui prawny: nie dotyczy

Budynek gospodarczy (storlola) pow. 180 m2 - (tlzierZawa)

II]t.
Pc,siadam udzialy w spolkach handlorvych

- naleZy podai liczbg i ernitenta udziakrw: nie dotyczy

-udzialy te stanor.vi4 pakiet wigkszy niz 10oh udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

- z tego tytulLr osi4gn4lem rv roku ubieglym dochird w wysoko6ci: nie dotyczy

l!'.
Pc,siadam akcje w sp6lkach handlowych
- rralezy Fodac liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy
- akcje te stanowi4 pakiet wiqkszy niz.10o/o akcji w spolce: nrie dotyczy
- z, tego t),tulLr osizlgn4iem w roku r,rbieglym doch6d w wysol<osci: nie dotyczy



V.
Nabylerrriam) (nabyl m6j malzonek, z wyi4czeniem nrienia przynaleznego do jego majqtkLr
od.rgbneg,o) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnrj, jednostek samorz4du
terytcrrialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalc, zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mi,::nia i datg nabycia, od kogc,:

nie dotyczy

vlt.
1. Pr,cwadzg dzialalnoSd gospodarcz42 (naleLy poda6 formg pra,'//n4 i przedmiot dzialalno3ci):

- c,sobiScie nie dotyczy
- wsp6lnir: z innyrni osobami: nie dotyczy
- z tego t1'tuiu osi4gn4lem( w roku ubieglym przych6ct i dochod w wysokoSci: nie rtotyczy

2. Zarzqd',zam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedsta'wicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialcLinorici (nalczy poda6 formg prawnE i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobifcie: nie dotyczy
- wsp6lnie z imymi osobami: nic dotyczy
- z tegc, tytulu osi4gn4lenr w roku ubieglyrn doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VII.
i. V/ sp,rlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

Nlazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCEII" Sp. z o"o. z siedzib4 w Konstancinie
- jestem czlonkiem zarzad.u (od kiedy): nie Cct5'czy
-.f estem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): od 31.07.2t009 r.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
7. tr:gotytulu osiqgn4lem przych6d i doch6d w wysokoSci:

113 21"14,,11przychdd
li() 892,09 doch6d - stan na dzief 27.\1.2014 r.

2. W rspoidzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nic dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): rnie dolyczy
'1.t<:go tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

l. w fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz4: nie tlotyczy

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiecly): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie clot,ycz,r,
,z tego lytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokodci: nie dotyczy

VIII.
Inrre dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub za1gc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Mifsku Mazorvieckim 146 498,41zl

ZG ZOSP RP (nagroda) I 388,75 zl



IX.
Sklad'iki mie'ia ruchomego o wartosci powyzej r 0.000 zrotych(w przypadku pojazd6wmechanicznych nalezy podai markg, rnodel i-ro[ p.oaut fi;,samoch6d osoborvy sKoDA ociavta rouR (2009imal2eriska wsprilnosd maj4tkowa
X.
z<tbowi4za'ia pienigzne o wartosci powyZej 10.000 zrotych,w tym zaci4gnigtekredytyi po'yczki oraz warunki, na jakich ztstaiy udzielone 1*ou.. kogo, w zwi'zku z jakimzdarzeriem. w jakiej wysokoSci):
Kred5rl w rachunku oszczgdnosciowo-rozriczeniowym ok. 10.500 zr, mar2eriska'wsp6lnoSd maj4tkowa

cz4sc t]

Prlr'{/zsze oswiadczenie skladam swiadorny, iz na podstawie ar1. 233 $ 1 Kodeksu karnego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolno.ci.

Mirisk Mazorviecl<t, 27.ll .2074 r.
(niejsr:orvoSi i data)

(podpis)


