
OSwIADczEN IE MAJATKOWE

czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnilia powiatu, kierownika jednostki organi4acyjnej
powiatu, osoby zazqdzaiqcej i czlonka organu zarzqdzalqcego powiatowq osobq prawn{

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

, dniet ......2.1'.,..9.i.:.?.9.11....... r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starrannego i
wypelnienia ka2dej z rubryk.

z!pelnego

5.

6.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie
dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszcz:eg6lnych sKladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrqbnego i maj4tku objqtego nfat2ehskq
wsp6lno6ciq majqtkow:1.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wiezytelno6ci pienig2ne.

W czgSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poNo2enia nieruchQmo5ci.

czEsc A

J a, niZej pod pisany(a),

urodzony(a) 5 kwietnia 1912 r.
Poradnia Pqru chn lna iczno-Por-l:nno i azna w Mifisku Mazowieckim -' dvrektor

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierp
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26,
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqd
z 2Ct02 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po

z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wcho
stanowiqce moj majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniqZne:

- Srodki pieniqzne zgromadz:one w walucie polskiej:

8000,00 zL - m=IlaAclz: w<n6lna66 m: i:f knur:
" " "'1" " " """" " " " " " ''

- Srodki pieniqzne zgromadz:one w walucie obcej:

- papiery warto6ciowe:
"""""'1""""""""""""'

na kwote. ^ i^ ,-1a+,,n-..//ry. t tttte UVLYU-J



il.

1. Dom o oowierzchni: 202 m2, o warto6ci: 3OO OO0 z]
2, Mieszkanie o powiezchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o warto6ci:

m2, o wartoSci'

rodzai zabudowv:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosei:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 854 m'

o wartoSei: 80 000 ,00 zL

tvtut prawnv: .w.:.p.i+,y.+*9.19.f,9.r....y.?.p9.].tg_s.9....***?9..*:.I*...-

rtf c

tytul,prawny:

tytul prawny:

wsp6lwlasno66 ma

akt notarialny 596/98 z dn.13.02.

1il.

lv,

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w:

ni a Aat-rrnry"//

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% udzial6w w sp6lce: , , nie d.oryczy,'

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbq i emitenta akcji:

dot
"'f

ni a rla+rrarytt/l/ | rlJv

ni a zjnf/ | lrrv vvu

)od
lub od
podai

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10ok akqi w sp6lce:

, , nie d.ot

V.

Ztego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?
opis mienia i datq nabycia, od kogo: nia An+<,an,,tr| | LLLv vvwJvLJ



vt.

1 . Prowadzg dzialalno6c gospodarcz q2 (nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci).

ni a daltrazttn

- osobiscie

Ztego tytutu osiqgnqtem(glam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci'. ,, nie dot "'r

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospod arczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej d
(nalezy poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): , , nie dotycz

- osobiScie ni a dal-

- wsp6lnie z innymi osobami ni o rinl-
t t rrrv vvL

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ni a dat
, rrrv uv u

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ni o daf rzaz

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ni a dnl- rrnzrr"
vveJv4f

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach:

ni a r{atrrnzrz"
\lv uf vaf

ni a dnf rrcz

ni a daf rrnz
| | r,Lv vvuJv-

-jestem czlonkiem zarz:Edu (od kiedy): ni a daltztzrttt\lvufv4f

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ni a dalttaztttl

- jestem cz{onkiem komisjlrewizyjnej (od kiedy): ni o r]atrrnz

:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: , , nie dot



3. W fundacjach prowad zqcych dzialalnoS6 gospooarczq:

, , nie dotyczy"

-- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): rlalttrztttt

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-.- jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vilt"

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzia{alno5ci zarobkowej lub zajg6, z podani
uzyskiwanyeh z kaZdego tytulu: z tytu?-u zatrudnienia w poradni

.....p--"-y.q.l.g-1.9-9-ic.zno-Pedagogiczne; w Mifisku Mazowieckim - doch6d brutt.o 6B O3l

- malzefrska wsp6Ino56 maj atkowa

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechaniczn nale2y

g_egg-c_Fg_q ..osobowy - HYUNDAI i20,

x"

Zobowiqzania pieniqzne o wiartoSci powyze] 10 0OO zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i polyczki oraz
na .iakieh zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

arunki,

1,.l!'
C)N(-,



Powyzsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art, 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

,.,.Y.rn-s..h,..y.?.?.;..!..,..ir.:.?.7..;,9..4_.:,?.9,1.9....r.:....
(miejscowo56, data) (podpis)

' NiewlaSciwe skre5li6., -,,' Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie

^ rodzinnego.
' N ie d otyczy rad nadzorczych sp6ldziel n i m ieszka n iowych.


