
STAROSTWO POWTATOWE
w Mlrirsku Mazowlecklm

osoby wydaj4cej decyzje administracyjne rv imieniu starostyl

(rnieiscowoSi)

Uwaga:
1 Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obo'wi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryh.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 u'konkretnym przypadku zastosowania, naleZ_),
wpisai "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noS6 poszczeg6lnych
sfdadnik6w maj4tkowych dochod6w i zobotvi4zah do maj4tku odrgbnego i maj4tkuL
obj gtego malZef sk4 wsp6lnoSci4 rnaj 4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe d.otyczy ma,j4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obej muj e r6wnierZ wierzytelnoSci pieni gine.
5. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacjrr:
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sklardaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZeniaL
nieruchomoSci.

CZ4SC A
I a, nizej podpisany(a),

urodzony(a) ...or,.01. 198 I
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

OSWIADCZEN] E MAJATKOWE

Stq.ndn'o ?orcqlor€ A NinB-u NuzolcrJt,n,

(rniejsce zatrudnienia, stanowislco lub fiLnl<cja)

po zapozlaniu siE z przepisani ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o crgraniczeniu prowadzenia
dziatalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqcr: funl<cje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. rJ.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodrLie z aft. 25c tej ustawy o$wiadczam. ze posiadarr
wchodz4ce w slclad rnalzeriskiej wsp6lnoSci ma.i4tlcowej iub stanowi4ce n6j rnaj4tel< odrEbny:
I.

Zasoby pieniqZne:



- Srodkipienigzne zgromadz,one w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe: .....Ir1g....

dourtr*t k*

udziaty te stanowi4 pakiet wiqkszy niL 1 \yo udziat6w w sp6lce: . . . . frle. . .

Z tego tytLrlu osi4gn4lem(gtanr) w rol<u ubieglym cloch6d w wysokoSci: .[dg. , .

IV.



V.
Nabylem(arr) (naby1 no.i nal2onek, z wy.t4czeniem mienia przynaleilnego clo jego ma.j4tku
odrgbnego) od Sl<arbu Paristwa., innej paris;twowej osoby prawnej, .iedrrostel< samorz4clu
terytorialnego, ich zwi4zl<otv lub od l<,rmr-Lnalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6rr:
podlegalo zbyciLr w drodze przetargu - nale|y podai opis rlienia i datg nabycia, od l<ogo:

r/rvl.

1. alnoSi gosipodarczq2 (t'talezy poclai formg prawrr4 i przeclmiot dzialalno6ci):

Ztegotytutu osi4gn4lem(glam) w roku r-rbieglyr:n przych6d idoch6d w wysol<o6ci: .. g...9l9Jq.ct{
UU

- jestem czlonl<iem radynadzorczej (od kiedy): ...nr,ie.....dq rt...

2, W sp6ldzielniach: .Ulg ..
-jestenr cztonl<iem zarzqdu (od

- jestem czlonkiem l<ornisii rewizyjnej (od I<ie,dy): ,.tlrie...



z tego tytulLr osi4gn4lern(gtarn) w rolcu ubiegtym doch6d w wysol<osoi: , , $ie. .

3. W fundacj ach prow adzqcy ch dzialalnolc gospodarcza,, . . . l$9 .,

VIII.
Inne dochody osi4gane z t"ytul't zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc,

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 'L ypadku pojazd6r;,,
mechanicznychnale2y poda6 markq, model irok produkcji): ,

X.
Zobowi4zania pienigzne o waftoSci powyze.j 10.000 zlotych, w ty6 zaci1gnigte kredytl,

IX.



Por,v'

poda
ze oSrviadczenie skladam 6rviadorn),(a), iZ tra podstau,ie art. 233 \S I Kodeksu kalrrego za

ie nieprau'dy lurb zatajenie prau,dv grozi l<ala pozbau'ienia n'olnosci.

it- $-r**d,,, 0b,0t, xo16 ,-}o,r$e" $ySnkh
(podpis)

rNi iwe sl<re6li6.
2 Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej u, rolnictwie w zakresie prodLrkcji roSlinnei izi,vieLzgcej.

w mie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie oty czy rad nad zorc zy ch sp (\Idzi el n i m i es zl<an i owycir.


