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Mtirisk Mazowiecki. dnia 27.04.2015 r.

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleLy
rvpisad rf nie dotyczyrr.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre$li6 przynaleitno56 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzaf dro mnj4tku odrpbnego i majqtku
objgtego malZerflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj 4tkowe obejmuj e r6wniei wierzytelnoSci pienip2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladajecego o$wiadczenie araz miejsca poloZenia
nieruchomo3ci.

cz4sc A

Ja,nihej podpisana Danuta Miraszewska, nazwisko rodower Krusiewicz
urodzona 15.02.1960 r. w Mirfsku Mazowieckim
Dyrektor Zespolu Szk6l Agrotechnicznych w Mifsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4,05-
300 Mifsk Mazowiecki
pozapoznaniu siq zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzenia
dzialalnofic,i gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy odwiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

II.
l.Dom o powierzchni: nie dotyczy, o warto$ci: nie dotyczy, tytul prawny: - nie dotycry



z, Mieszkanie o powierzchni: 4t m2, o wartoSci: 168 000,00 zl, tytulprawny: malierf,ska

wsp6lnoSd majqtkowa - Oitlsnctc\ L /'
3, Gospodarstwo rolne: =A

rc dzaj go spodarstwa: nie dotyc zy, pow ierzchni a : n ie d oty czy

o wafioSci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i dooh6d w wysoko6ci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia: 8 000 m 2 - dzialka

o wartoSci:900 000.00 zl

tytul prawny: maj4tek odrgbny- t>irsnoS{. i,-
Postanowieniem S4du Rejonowego w Mirfisku Mazowieckim z dnia 17.06.2010 r. Sygn. akt

INS 498/10 stwierdzono nabycie spadku po Miecryslawie Krusiewicz i Helenie Krusiewicz

IIr.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych-nale?y podad liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udzialy te stanowiqpakiet wiqkszy niz l}%oudzialow w sp6lce: nie dotycry

Ztego tytutu osi4gnqlam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyr:zy

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4pakiet wigkszy niLI0% akcji w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytutu osi4gnplam w roku ubieglym dochdd w wysoko6ci: nie dotyr:zy

v.
Nabylam (nabyl m6j malhonek, z wylqczeniem mienia pr:zynale'2n<tgo do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nasl;Epuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:
nie dotyczy

vI.
1. Prowadz p dziaNalnoSd gospodarc z{ (nalezy podai formg prawnq i plzedmiot dzialalnoftci): nie
dofrczy
: osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy



Ztego tytulu osiqgngtam w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysokr:Sci: nie dotycry

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedlstawicielem, pelnomocnikiem takiei
dzialalno$ci (nalezy podai formE prawne i przedmiot dzialalno{c:i): nie do8cry
- osobiScie nie dofyczy

- wsp6lnie zinnymi osobami nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gnqlam w roku ubieglym doch6d w wysoko6r;i: nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlam w roku ubieglym doch6d w wysrckoSr;i: nie dotyczy

2. W sp6tdzielniach: nie dofyczy
- jestem czlonkiem zuzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej' (od kiedy): nie dotyc.ry
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gnqlam w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4: nie dolyery
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotycry
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysr:kofoi: nie dotycry

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziailalno6ci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuhdego tytulu: Umowin o pracg 82257,53 zl - wsp6lno5c
malZefrska

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zL<'stych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y poda6 markg, model i rok produkcji): MAZDA 3, 1,6 DI, rok produkcji
2004, warto5d 12 000,00 zl - maj4tek odrgbny

X.
Zobowtqzania pieniphne o warto6ci powyze.j 10.000 zlotycl; w tyrn zacirynigte kredyty
i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci): nie dotyczy



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadoma,
podanie nieprar,vdy lub zatajenie prawdy grozi

i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za
kara pozbarvienia wolno$ci.

ffiMirisk Mazowiecki, 27,04.201 5 r.
(miejscowoSd i data)

' NiewtaSciwe skreSlii.) --,' Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
w formie i zakresie gospodarstwa lodzinnego,

'l - -.' Nie dotyc zy rad nadzorczy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.

(podpis)

produkcji ro$linnej i zwierzgcej,


