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Mirisk Mazowiecki, dnia 23 kwietnia 2015 r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretn'ym przypadku zastosowania, naleZy
wpisad "nie dofvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleiLno5d poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi tlo maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZefsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i zta granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje
niejawne dotycz1ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, nizej podpisany(a), Edyta Anna Kr6lak (Przysowa)

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) I 1 lipca 1979 r.w Mirisku Mazowieckim.

podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu lDrogowego Starostwa Powiatowego

w Mifisku Mazowieckim

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siq zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpniar 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po1n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodzqce w sklad malzeflskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lutr stanowi4ce m6j rnaj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy



- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotycz;y

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy .....,

l.Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto5ci: nie dotycz'y tytul prawny: nie dotyczy

z, Mieszkanie o powierzchni:59,88 m2 , o wartoSci : 27 5 500 :zl, (szacunek wlasny); tytul prawlry:

wlasno S i; mallehsl<a wsp6 lno6i maj 4tkowa.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy ..... ,..... powierzchnia: nie dotyczy

o warloSci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy,

Z tego tytutu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko$ci; nie doty[zy

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: nie doty czy.

o wartoSci:nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy.

illt.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podai liczbq i emitenta udzial6w: lrie

uurJ/uzJ

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu "r,ur"*.-(u;;) w ."0, ,rt"rtr." O".nuO ; *rr"o"u., n,.
d nf rrn zrr

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy



akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d \iwysokosci: nie dotyczy..........f ..

V.
nabyt moj maL|onek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego mpj4tku

Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podai opir; mienia i datg nabycia, od kogf : nie
dotyczy.

VI.
l. Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz42 (naIe|y p

dotyczy.

- osobi6cie: nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotycfy

2. Zatzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem fakiej
dzialalnosci (naleLy podai formq prawn? i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy 

]

- osobi5cie nie dotyczy

z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ... ... . .

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa. sieclziba sp6tki): nie dcttyazy

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyc:zy

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dol.yczy

Ztego tytutu osi4gn4tem(glam) w rokru ubieglym doch6d w wysokoSci: n

-jestem cztonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

ie dotyczy...... ..



- jestem czlonkiem rady nadzorczej3lod kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dot.yczy

ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnolt gospodarczq: nie dotyczy....,

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonl<iem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotycz:y

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dot.yczy

z tego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnolci zarobkowej lub
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: ztytulv:zatrudnienia- 42 800,34; m
wsp6lno6i maj4tkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku poj ow
mechanicznych nalezy podai malkg, rnodel i rok produkcji): nie dotyczy .

Zobowiqzania pienigzne o waftoSci powyzej 10.000 zlotych, w 1.ym zaci4gnigte k yty
i poiLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z j

X.

kim
zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): kredyt hipoteczriy udzie,lony na zakup mieszkania na
30 Iat, Getin Bank, kwota udzielonego kredytu 220 000 zl., zadluaenie na dzie| 31 s
2014r, -216 008,56 zL; mal|enska wsp6lnoSi maj4tkowa;
poZyczka udzielona na wykoriczenie mieszkania na okres l]0 lat, Getin Bank. kwota udziel

S

nla

nej

nle
en

poLyczkr 40 000 zl,, zadluzenie na dzieh 31 grudnia 2014 r. - 39 434,18 z!.; ska
wsp6lnoSi majqtkowa;
po2yczka z ZaHadowego Funduszu Swiadczefl SocjalnychL udzielona na zakup i wykofic
mieszl<ania na okres 4 |at, kwota udzielonej poZyczl<i - 15 000 zI., zadlu2enie na
31 grudnia 2014 r. - 11 459,76; malzehska wsp6lnoS6 maj4tl<owa



yzsze oiwiadczenie skladam Sr,viadomy( a), i2 na podstalvie afi..233 $ I Kodeksu karne
nie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnosci.

tr,{irist< vazowiecki,.dn. 23kwietnia20t5 r. iAXl*... ....Kq6!o(L(r$leJscowoscldata) v (podpis)

i

I

rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
nego.
mieszkaniowych.

i


