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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnieniakaldej z rubryk.
2. Jeheli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad "nie dotyczy'].
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5li6 przyna\ei:noSi poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczente maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj Etkowe obejmuj e r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za:3 informacje niejawne
dotycz1ce adresu zamreszkania sktradaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nizejpodpisany ANTONI JdN TARCZ,YI{SKI

LJrodzony

Zatrudniony

Stanowisko

11.06.19s3 w KAROLINIE

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU M;\ZOWIECKIM

STAROSTA

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatovirym (Dz. IJ. 22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w skiad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce rnoj maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigZne zzgromadzone w walucie polskiej: ok.32 000 zl malzeriska wsp6lno66

maj4tkowa

- Srodki pienigzne i,.gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warloSciowe: nie dotyczy



u.

l.Dom o powierzchni:

176 m2, o warto5ci: 250.000 zl tytulprawny: wsp6lwlasnoSd, rnalzeriska wspdlno$d

rnaj4tkowa

2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzchniaz 29940 m2 o warto6ci:ok.150 000 zl

rodzaj zabudowy: zagrodowa

tytul prawny: wsp6lwlasno5d, maDeriska wsp6lno66 maj4tkowa

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomoSci:

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

012934 ha, z ktSre;i 0,1745 ha to ,,grunty rolne zabudowane". Dzialka nr 640 wchodzi w

sklad gospodarstwa rolnego.

powierzchnia: nie dotyczy

o wartoSci: nie dotyczy

tytui prawny: nie dotyczy

Budynek gospodarczy (stodola) pow. 180 m2 - (dzieriawa)

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

- nale?y podad hczl>g i emitenta udzial6w: nie dotyczy

-udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10% udzialow w sp6lce: nie dotycry

- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: nie dofyczy

IV.
Fosiadam akcje w sp6lkach handlowych
- naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
- akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL r\Yo akcji w sp6lce: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy
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Nabylem(am) (nabyt m6j maLlonek, zwytr4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. ProwadzE dzialalnoS6 gospodarcz42 (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie zinnymi osobami: nie dotyczy
- ztego t1'tulu osi4gn4lem( w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: nie dotyczy

2' Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y podai formE prawn? i przedmiot dzialalnoilci): nie dofyczy

- osobiScie: nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dofyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

vu.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o. z siedzib4 w Konstancinie
- jestem czlonkiern zaru4du (od kiedy): nie dotyezy
- jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy): od 31.07.2009 r.
- jestem czlonkiern komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem przychodi doch6d w wysoko5ci:
14 415,72 zlprzy<th6d,
13 080,72 zl doch6d - stan na dzieri 31.12.2014 r.

2. W sp6ldzielniach: nie dofyczy
- jestem czlonkienn zarzqdu (od kiedy): nie dofyczy
- jestem czlonkiena rady nadzorczejt (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego ty'tulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

3. w fundacjach prowadz1cych dzialalnost gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego tytulu osi45;n4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub iwrcj dziaNalno5ci zarobkowej Iub zajgc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim 174 018,0421

ZG ZASP RP (nagroda) 1 388,75 zl
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markg, model irc k produkcji):
Samoch6d osobowy SKODA OCTAVIA TOUR (2009imalzer[ska wsp6lnos6 maj4tkowa

x.
zne o wartosci powyzej I 0. 000 zloty ch, w tym zaci4gnigte kredyty
nki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzkuz jakim'
wysokoSci):

Kredyt w rachunku oszczgdno5ciowo-rozliczeniowym ok. 7.g00 zl, malitefiska
wsp6lnoSd maj4tkowa

cz4sc B

Pov,ryzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy, iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za
po dani e ni eprawdy rub zataj enie prawdy gr o zi kar i po zb awi eni a wo lno s ci.
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Mirfisk Mazowiec$20.04 .2015 r.
(miejscowoSi i data)
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(podpis)


