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OSWIADCZENIE MA.JATKOWE
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czlonka z rz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierrownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zilyz4dz i4ce.j i czlonka organu zarz4dzaj1cega

powiatow4 osob4 prawn4 oraz osolr_y wydaiacei decvzie administracyine w imieniu
starostyr

Mirisk Mazowiecki. dnia 27 .04.2015r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jerst do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zarna jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych dorchod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerisk4 wsp6lnor5ci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w krraju iza granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne"
6. W czgSci A oSwiadczenia ztwarte s4 informarcje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomo5 ci.

CZ\SC A
Ia,nizej podpisany(a), ANETA KRYSTYNA WIACEK NALAZEK

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.01 .1975r w WARSZAWIE

POWIATOWY URZAD I'RACY W IVIINSKU MAZOWIECKIM

specjalista do spraw rejestracji

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenta

dzialalnofici gospodarczej przez osoby pelni4ce funJ<cje publiczne (Dz.lL z2006 r, Nr 216,
poz.1584) oraz ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowfryn (Dz. U.22001r.
Nr 142, poz. 1592 z pofin. zm.) zgodnie z arI. 2!ic lej ustawy oSwiad.czam, ze posiarlam

wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6.j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 2000 zN malzeriska wsp6lno6i

maj4tkowa

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej: . ..... ..nie dotycz:y ....

- papiery wartoSciowe: .., ... ...nie dotyczy . . . ,

na kwotg: ....nie, dotyczy



2, Mieszkanie o powierzchni: 49,2 r*, o wartoSci: 94.00C1 tytutr prawny: sp6ldzielcze

wtasnoScio we, maNhenska wsp61n. maj 4tko wa

3, Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodalstwa: ,.. ..,,,,nie dotyczy..

powierzchnia: . " " 
nie doty czy,.

o wafioSci: .,,.,.nie dotyczy,

rcdzajzabudowy: ..,..nie dotyczy

tytul prawny: ... ,.. .., ,..nie dotyczy

ZIego t1'tutru osi4gnEtrem(gtam) w roku ubieglym prz;.ychod i doch6d w wysokoSci: nie

dotyczy

4. llne nieruchomoSci:

powierzchnta:udziaL w wysokoSci 1/8 z 435 m2 dzialka+l/2 budynku mieszrkalnego

o pow.I22 m'? * budynek drewniany o pow. 40 m2-do rozbi6rki bez wartoSci.

o waftoSci: ll8(435*70021:304,500+I12*122*20002N:122.000) razem: 426,500ztudziat Il8

lltul prawny: spadek calo6i pkt, 4

III.
Posiadam udziaLy w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta udziil.ow:

..,.nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce:, . . . . ,nie dotyczy,

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubiegtrym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy.

IV,
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - oaleZy podai, liczbg i emitenta akc.ji:

...nie dotyczy ,,.,
ak<je te stanowi4 pakiet wigkszy niz 100/o akcji w sp6lce: .nie dotyczy ...,,

Ztego tytulu osiEgn4lem(glam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: nie d<>Iyczy,

V.
Nabylem(am) (nabyl m5j maNhonek, zv,rylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osob;r prawnej, jednostek samorz4du
ter;torialnego, ich zwt4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce rnienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze ptzetargu - naleLy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:



nie dotyczy

vI.
1. ProwadzE dzialalno6d gospodarczf (nalezy podai fotmg prawn4 i przedmiot dzialalnorici):

^;^ A^+.,^-,,rlrv uutyvzy

- osobiScie .. ...nie dotyczy.
- wsp6lnie z innymi osobami ,.. nie dotyczy

Ztego f.tulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
nie dotyczy

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzia\alnoi;ci (naleLy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): ...... "..nie dotyczy

- osoDlscle
nte dotyczy

- wsp6lnie zinnymi osobami
nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... ...nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlo\ ych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzydu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .. .me dotyczy

2. W sp6trdzielmach: nte dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (o<lkiedy): nie dotyczy

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

Ztego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dolyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy



-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

ZIego tytulu osi4gn4tem(gtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane ztyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: 38 614,78 zl ztytulu zatrudnienia
malzehska wsp 6 lno S i mai atkowa

IX"
Skladniki mienia ruchomego o waftoSci powyzej 10.00Cr zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji): nie dotyczy

X"
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10,000 zlolych, w tym zaciqg=nigte kledyty
tpt>Lyczkt oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzkvtz jaktm
zdurzenrem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), tZ na podstawie afi.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarcpozbawienia wolnoSci,

nti
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,\J /, .\-
(P,QoPts,1

J

' Irlie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i

. zwterzgce| w formie i zakresie gospodarstwa rodzi:nnego,
' Nie dotyc zy rud nadzor czy ch sp6ldzielni mieszkaniowych,

Miirsk Mazow iecki 27 .0 4.20 1 5r.
(miejscowoSi i data)

rfVi"*tuS.i*e skreSli6.


