
oswrADcizENrE MAJATKOWE

z oso,hy wydajrlcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Mirisk Mazowiecki, dnia 27 .04.201 5r.
(miejscowo56)

l. Osoba skladaj4ca obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wy kairrdlej z rubryk..
2. Jeheli poszczeg6lne rubrylri nie znqiduj4 w konkretnym przypadku zastosowonia, na,leLy
wpisa6 ttni It

3. Osoba skladajqca QSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleinoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4 h dochod6w i zobowi1zaf do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZefsk4 $ci4 maj4tkow4.

dotyery maji4tku w kraju i za granic4.4. O$wiadczenie majq
5. O5wiadczenie maj4 obejmuje rd,wniei wierzytelnoSci pienigine.

B za5 informacje
miejsca poloienia

nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nizejpodpisany(a): $nna t\gnieszka Mazowiecka, nazrvisko rodowe: Gadomska

I (imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

1 sierpnia 7997 r. o ograniczeniu prowadzenia
funkcje publicme ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

. o samorz4dzie powiatolvym (Dz. U. z 200t r.
. 25c tej ustawy odwiadczam, ze posiadam

kowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

urodzony(a) 02.04.1979 r. w lrlirisku Mazowieckim

zatradnionaw Powiatolwy Untqd Pracy w lvlirisku Mazowieckim

na stanowisku specjafilta ds. rrjestracji w Dziale Informacji, Ewidencji i Swiadczeri

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

T.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zglpmadzctne w walucie polskiej: nie dotyczy

w walrucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto6ci : nie dlotyczy

na kwote: nie

A-ilon,,anur-



II.

l.Dom wtrakcie pracwykoliazeniowych opowierzchni:171.7 m",owartoSci: ok. 18500021

rodzaj go nie dotyczy powlierzchnia: nie dotyczy

o wartoscl: nre

rodzaj zabudowy: n dotyozy

tytul prawny: nie

Ztego tlrtulu osi4gn glam) w roku ulbiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4, Inne nieruchomoft:i: 1) burlynek gospodarcz o- garahowy, 2) dziaNka na kt6rej jest dom i

budynek gospodarczo - gara2owy

powierzchnia: D 59)97 m2, 2) 0,07 82 ha

o wartoSci:1) ok. 30000 zl,2) ok. 7000rJ z\

nale?y poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie

dotyczy

udzialy te stanowi4 pu{i.t wiq;kszy ni | }oh tdziaL6ww sp6lce : nie dotyczy

Z tegotjtufu osiagnalefn(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6{<ach handlowych - nale?y podad liczbp i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiqpakiep wigk;zy nrt I\Yo rrkcji w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4le{n(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy

eniem mienia przynaleimego do jego majqtku
osoby prawnej, jednostek samorz4du

lnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
odad opis mienia i datp nabycia, od kogo: nie

Y.

dotyczy

vr.
l. Prowadzg dzialalnoid gosprodarcz{ @alezy poda6 forme prawne i przedmiot dzialalnofici): nie

dotyczy
- osobiScie nie dotyczyl

,4.,}tor^'.r,f-



- wsp6lnie z innymi osbbami nie dotycz'y

Ztegct tytulu osi4gnqlem(plann) w roku ubieglym pnych6di doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

2, Zarzqdzam dziaNah{odci4 qospodarc:14

dzialalno5ci (nale|y pQda6 formQ prawnL4 i

- osobiScie: nie dotyfzy
i

- wsp6lnie zinnymi psobarni: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem(gitam) w roku rubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dolycz1y

Vil. l

1. W sp6lkach handloryych (nazwa, siedziba sp6lki):nie dotyczy
-jestem czlonkiem 4arzqdu (od kiedy): nie dotyczy

iedy):nie dotyczy
d kiedy): nie dotyczy
bieglym doch6d w wysokofci: nie dotyczy

ie dotyczy
kiedy): nie dotyczy
d kiedy): nie dotyczy

i

Ztego tytulu osiqgnri{em(9llam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotycz;y

3. W fundacjach prowfd zry,ych dzialalnroiilgospodarcz q. nie dotyczy
- jestem czlonkiem faruqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rbdy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem ldomisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn{lem(p,tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi z tytulu zatmdnienia lub nnej dziaNalnoSci zmobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot iwanych z kuhde ga' tytulu :

I ) zasilek dla osoby j - 85I,ItJ zt
2) zatwdnienie w iator,rrym Urzpdz:ie Pracy w Mirisku Mazowieckim - 27458,75 zN

maNLefiska wsp6lnoS6

rx. 
I

Skladniki mienia ruc$omegr o warto5ci powyZej 10.000 ztrotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleLy podad rnarkg, mode,l i rokprodukcji): nie dotyczy

Zobowiry,ania pienig2pe o wartoSci powy2e.j
i po?yczki oraz waninki, rLil jakich zostaLy
zdarzeniem" w jakiej wflsokodici): nie dot:gczy

lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takie.j
przedmiot dzialalno(ici) : nie doty czy

10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
udzielone (wobec kogo, w zwiq:ku z jakim

x.
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Powyzsze oSwiadczenie sk $wiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub ie prawdy grozi .kara pozbawienia wolno6ci.

#rqr.L- d{pa
(miejscowodd i data)

/- .,,&-W,*1.r. &.ltu,He*s/ied-.*-.
(podpis)

r \Tt -_--1^ z --:--,-' NiewlaSciwe skre6li6,
2 r.r:^ l^*-^--, A-i^l^1^.Nie dotyczy dzialalnoSci j w rolnictwie w zakresie prrcdukcji ro$linnej i zwierzpcej,

w formie i zakresie gos a rodzinnego.

'Nie doWczv radn sp6ldzielni mieszkaniolvych.


