
STAROSTWO POWIATOWE
w Ml6sku MazourlrEcklm

oSwIADCZENIE MAJATKowE
czlonka zarz1dapowiatu, set<retarza nowiatu. skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarzqdzaiqcego

powiatow4 osob4 prawnQ oraz osoby wydajagej decyzje administracyitte w imieniu
starostv'

Minsk Mazowiecki. dnia 16.03.2015 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. jeL,eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,

ntleiry wpisad ttnie dofYczy".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd

poszczeg6lnych skladnikriw maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku

odrpbnego i maj4tku objptego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4'
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju iza granic4'

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigZne.

6. W czpsci A o5wiadczenia zawairte s4 informacje jawne, w czpsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie orarz miejsca

poloienia nieruchomoSci.

Ja,nizejpodpisany(a) Danuta Elhbieta Strejczyk z d. Teperek
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.09.1955 r. w Garwolirrie
Starostwo Powiatowe w Mifrsku Mazowieckim - Sekretarz Powiatu

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

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

izialainoSci gospodarcre; przezosoby pelrri4ce fu cje publiczne ( Dz' rJ.22006 r' Nr 216i , poz'

1584 orzqdzie powiatowym (Dz' U ' z 2007 r' l{r 142'

poz. oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad

malZ

L
Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 166.000 zl'- , maj4tek odrqbny,

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: NIE Dorvczv

- papiery wartoSciowe: NIE DorYCZv na kwotq: NIE Dorvczv

cz4sc A



il.
1, lJom o powierzchni:161,10 m2 wrazz garcLemo powierzchni 36,30 m2 , o warto$ci:

:t00 000 zL. ( szacunek wlasny) , tytu.l prawny: wsp6lwlasn os(, - udziar Vz,
z, Mieszkanie o powierzchni: NrE Doryczy m2, o warlo Sci: un noryczy

tytul prawny: NrE Doryczy,

3" Ciospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NrE Doryczy powierzchnTa: NrE Doryczy
o wartoSci:
rodzaj zabudowy:
1.ytul prawny:

ztego tvtulu osi4gnqlernff;gryrXku ubiegtrym przychod,i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomoSci:
l) dz:,ialka, na kt6rej znajduje siE dom o powierzchni 896 m2, o waftoSci: 20 000 zl, ( szacunek

wlasny),t t)+prawny: wsp6lwlasnoS(, - udziat /2,
2) dz'ialka w Pracowniczym OgrodzieDziatkowym o pow, 480 m2, o waftosci: nie dotyczy ,

f4tul prawny: uzytkowanie ,

3) altana murowano- drewniana o pow. 25 m2 na dzialce wymienionej w poz,2,
o waftoSci 10. 000 zl. ( szacunek wlasny) , wlasnoSd ( maj4tek odrpbny ).

uI.
Posiadam udzialy w sp6trkach 

X*#:y"h 
- naleZy podai liczbq i emitenta udzialow:

udzialy te stanowi4pakiet wiEkszy niz r0% udzialow w sp6lce: NrE Doryczy
Z te55o tytutru osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtryrn doch6d w wysokoS ci: xrc ooryczy

IV.
Posirrdam alccje w spolkach handlowych - nalei:y podai ltczbqi emitenta akcji: NrE Doryczy
akcje te stanowi4pakiet wiqkszy niz l0% akcji w sp6lce: NrE Doryczy
Z te55o tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci: NrE Doryczy

V.
Nabylem(am) (nabyl moi malhonek, z wylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrqlonego) od Skarbu Pafrstwa, innej paristi,vowej osoby prawnej, jednostek samoiz4du
terytolialnego, ich zwiqzkow lub od komunalrrej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze ,-f,13 

"t"yr;J?IeLy 

p<>dad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

VI,
1. J?r'owadzg dziaLalnoSc gospodarcz42 (nalezy podai formq prawne i przedmiot

<izialalnoSci):
- osobiScie

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

N]E DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

- wspolnle zt)nyml osobaml NTEDOTYCZY

z'tego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod,i dochod w wysokosci:
N]E DOTYCZY

2. ',l-arzqdzam dziaNalnoici4 gospodarczq lub jestem plzedstawicielem, pelnomocnikiem
l:akiej dzialalnoSci (naleZy podai formq prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): NrE Doryczy
- osobiScie N]E DOTYCZY

- wsp6lnie z innymi osobami NrE Doryczy
1l'tego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NrE Doryczy



vII.
.t. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NrE Doryczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NrE Doryczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od. kiedy):
Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d

2. W sp6ldzielniach: NIEDOTYCZY.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiemrady nadzorczejt (od kiedy):
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d

ll. W fundacjach prowadzqcych dziatalnolc gospodarcz4:
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

NIE DOTYCZY

N]E DOTYCZY

w wysokoSci: NrE Doryczy

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

w wysokoSci: NrE Doryczy
NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy); NrE Doryczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NrE Doryczy
Ztego tytutu osi4gn4lem(qtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci. NrE Doryczy

VIII.
Inne dochody osi4gane ztfi,ilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

Dochody z|fivlu zatrudnienia- 146 436,82 zl. (majqtek odrEbny),

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powylej 10,000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleZy podai markE, model i rok produkcji):

Samoch6d CHEVRoLET AVEo , rok produkcji 2011, wsp6lwlasnoSi (udzialY;.)
X.
Z"obowtqzania pieniqzne o wartoSci powyZej 10,000 zlotych, w tym zaciagniqte kredy'ty
tpoLyczkr oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwtqzku z jakim
zdarzenrem, w j akiej lrrysokoSci) : Nr r. oon'czr

za podanie nieprarvdy lub zafajenie pmndy grozi

Mi6sk Mazowiecki, dnia 16.03.2015 r.
(miejscorvoSi i data)

kara pozbawienia u. olno $ i.

z/tt

' lViervlaScirve skreSlid.

'Nio dotyczy dzialalnoSci *ytu'6rc.zej rv rolnicf,rie w zaliresie produkcji reilinnej i zui+'rzqDej.
rodzinnego.

t ]tlie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mies-zJianiorvrch.

w formie i z*rE:i€ gospodashYa


