
STAROSTWO POWIATOWE
w Ml6sku Mazowlecklm

Biuro Rady i Zarzqdu
Wpl. dni

Podpis..

oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4drr powiatu, sekretarza powfratu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu E

osob4 prawn4 oraz

L(w.[tr{. ., dnia /6,e.k 202'5
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodneg,o z prawd4, staranne,go
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2, JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleiLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tlku
objgtego malZefsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq..
5" OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnfie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja, nizq podpisany( a), .E&b.18,I0... t-tLrn NIVn.....;0.80IK.,h..... $qpQClJ

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

IN.sgEKl0\e..k\.. !4.YDt\0.t.9....KQ${KllV\KAc.;t..,,r. JR|D.w).wp;Tu...0sc60rJ.s..G.?

(miej sce' zatrudnienia, stanowi sko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzep\sami ustawy zdnta 21 sierpnia 1,997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. \lr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnta5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r.

Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzef,skiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pienigzne:

-srodkipienigzne zgromadzonewwaluciepolsl<iej:........6Q.,.O.OQ./*..I.HftpZ'lnhW.,ftA.l)a/



- Srodkipienigzne zgromadzone w walucie obcej: ....,. .,n/h4'f ..ClO{V.<Zt1 .::... ..
t t' vl/

.......na|<wotE:'..,q,0,U,,f.',o{,'llqr,.tq,

il.
l.Dom o powierzchni,d0O... m2, o war t*1;yrror^wny: tUtlL2,2W.l;{,
z. Mieszkanie o powierzchni: ..:1....m', ....,.ty/ulprawny: ......:..
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw ut .....n1d'ltte- .... powierzchnia:. .8,81h.*
o wartoSci : . . .A,0.0. , N.Q.t1 . . . ,(ss,a..Cwny!<. . , ptiuls{W, 

). 
. .

rodzaj zab udowy : . . . 3/,tD .,. .GQ>P/DA.P.Qfi, .

tytulprawny: kL.N0if)RtntflK...1ll0l.Qr.e.(. @P.tg\t()...(.1,:tffi>Mo.>"s') ....

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieg.lym przychod,i_q""hi,gly wysokoSci: 6.,0.ffi.,.: 
,

4. Inne nieruchomosci: tooceoitrrl

powierzchniu' 0 1fl .6 [.n- .....rni.W,t,E.

o wartosci: niq ...d,oln .... u'.h,o!h^....r,1..

tytul prawn y: .{ild. fv,nJarwAh*.t kilqlgd' a'

m.
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nale?y podai liczbE i emitenta udzialow:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10o/o udzi

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegly

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych



VI.

I llTtll :Ti":::: :::::1irc7+2 l:"'"':

- osobi6cie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tegotytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychodi doch6d rv wysokoS ci:,f\u'(. dD!yf,lo,1 "

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub j
dziatalnoSct (naleLy podai formg prawn? iprze

.'''.'...
- osoolscle

- wsp6lnie z innymi osobami

z ;s;:ll;i" ::Fffi l:ifl ; :;k" "ur"s1

V.
Nabytem(am) (nabyt moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2,nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paf,stwa, innej paristwowej osoby pravrnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, l<t(rre
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

(./

q/4
, v. I ..... .

u'r"c"'

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 11 A'.e .dn

- jestem czlonl<iem zarz4dtt(od kiedy): ...,r,.fia,^.V...
. . ..... t. nru!P..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .,,,.n4rr.'9...

:i:::::::i::it:-T:-:t::-:t'::1::-:i1l :,ffit



i "rli'::l::::o7o::"nlil":::::::i:'T:l' ,': ft;',€

- jestem cztronkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... ..{t... (/ltr.'(.. ,

. ..,r. ..trl.Up. . "

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,,.../+tY...

lub innej dziaNalnosci zarobkowej lub zajq6,

'l/

':::::n"1::1*:1:-f:ii-l*::i:::":1111Ti:1**::o"u""'r;i: r

pojazd6w



CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie aft.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

-

' NiewlaSciwe skreSlii.
) --.' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zal<resie produkcji r.oSlinnej

^ 
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,

' Ni e dotyc zy t ad nadzorczy ch sp 6ldziel n i rnieszkani owych.

I zwlerzQceJ,


