
STAROSTWO POWIATCLVE
w Ml6sku Mazowleckirn

kazarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby z rzydz jqcej i czlonka organu zarzydz j1cego

iatow4 osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjrre w imieniu
starostyl

Mirisk Mazowiecki. dnia 28 kwietnia 2015r.

Uw
1. oba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd,4, starannego
tzu lnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2.J li poszczegtflne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
na
J.

wpisad ttnie dotyczytt.
ba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd

nych sklarlnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafr do maj4tku
ego i maj4tku objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

czgSci A oSwiaclczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
oraz miejscanleJ ne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie

pol

ur(

ZA

na

po

ia nieruchomoSci.

(inriona i nazwisko oraz nazw'isko rodowe)
Ja, j podpisany(a ) JEwa Urszula Piotrkowicz nazwisko rodowe : Winiarek

ny(a) 29 czerwca1962r, w Warszawie

ona w Powiatowym Urzgdtzie Pracy w Mifsku Mazowieckim

wisku Z-cy Dyrektora Urzgdu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)

iu sig z prz:episami ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenra

od
A

6,

dzia
poz.

Nr
wc
I.

noSci gospodarc:zej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216,
1584) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
42, poz, 1592 z poLn. zm,) zr.godnte z art. 25c tej ustawy oSwiadczar:n, 2e posiadam

w sklad ma,lzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

i pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

i pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

piery wartoSciowe: nie dotycz'y



w budowie o powierzchnt:79,5m2 , o waftoSci ok. 135,000 zt tSrtul prawny: wlasnoSd-

majqt odrgbny

2,Mi nie dotycz,y

3, Gos rstwo rolne: nie dotvozv

,j gospodarstwa: powierzchnia:

j zabudowy:

il.
1,Do

tvt

Z

dot

4,r

a)

doty

Posia

akcje
Zteg

V.

prawny:

tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie

nieruchomoSci:

ziatrkaniezabudowana, powie rzchnra: 17 8 m2

warlo6ci: ok,17,800 zl

tvt I prawny: wtrasnoSi akt notarialny ru RA1484197 - malZeriska wsp6lnoSc maj4tkowa

h) iatka ntezabudowana. nowierzchnia: 0.3 002 ha

zial wynoszqcy tl14 we wspolwlasnoSci nieruchomoSci gruntowej o pow,0,3254 ha

zial wynoszEcy I1200 we wsp6lwlasnoSci nieruchomoSci p5runtowej o pow,0,0591 ha

artoSci lacznei: ok.45.000 z1

pl'awny: wlasnoSd akt notarialny nr 504012011 - maj4tek odrgbny

III.
Posi udzialy w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbE i emitenta udziatr6w: nie

te stanowi4 pakiet wigkszy nr:Z 70Yo udzialow w sp6trce;

7 leon

IV.

tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dot;,q7y

m akcje w sp6lkach handlowych - nale|y poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy

stanowi4 pakiet wigkszy niL10o/o akcji w sp6lce
tytutru osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

Nabyt (am) (nabyl m6j malzonek, z: wyl1czentem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgb
teryro

) od Skarbu Pafrstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
ialnego, rchzwrqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re

podle o zbyciu w drodze przetargu - naleLy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:



Z1
dot

dzialalno66 gospodarczqz (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot
Sci):nie dotyczy

biScie - nie dotycz:y
5lnte z innymi osobami - nie dotyczy
o tytulu osiEgn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:nie

zam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
lnoSci (nale?y podai formg prawn? i przedmiot dziaLalnctfici) nie dolyczy

sobiScie - nie dotyczy
sp6lnie z rnnymi osobami - nie dotyczy

tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w u,ysokoSci: nie dotyczy

sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

m czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycz;y
tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w rvysokoSci: nie dotyczy

sp6ldzielniach: nie dotyczy

v

VI
1.

m czlonkiem zaruqdu (od kiedy): nie dotyczy
m czlonkiem rady nadzorcz:ej' (od kiedy): -nie dotycz"y
m czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyc;zy

go tytulu osi4gn4lem(glam) vr roku ubieglym dochod w rvysokoSci: nie dotyczy
fundacj ach pr ow adz4cy ch dzialalno 5 6 go sp o dar czq'. ni e d oty c zy

m czlonkiemzaruqdu (od kiedy): nie dotyczy
m czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
m czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w rvysokoSci: nie dotyczy

VII
I clochody osi4gane zIyfilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc"
Z niem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: 80.231,38 zl - v,rynagrodzenie ztytuh

denia w Powiatowym UrzgdziePracy- maj4tek odrgbny, 600,00 zl -wynagrodzeme zzaI
tyt, rnowy zlecenia podpisanej z Kuratoriun OSwiaty w Warszawie - maj4tek odrgbny

IX.
SK iki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mec rcznychnale?y podai markg, model i rok produkcji): samoch6d marki Volkswagen
P rok produkcjr 2004,wartoSi ok, 12.50021 - maj4tek odrEbny, samoch6d marki

swagen LT 35, rok produkcji 2005, wartoSi ok.17.000 zl - wsp6lwlasno5d zcork4.

rqzanra pienigzne o wartoSci powyZej 10.000 zLotych, w tym zaciEgntgte kredyty
zkrorazwarunki, najakich zostaly udzielone -po?yczkagot6wkowa wwys.15000zl

Vol

rqzanre do maj 4tku odrgbnego, udzielona w dniu 12.07 .20I3r. na okres 2 lat przez



Bank P O SA w'W-wie, wg stanu na koniec 20I4t. pozostalo do splaty 4,984,56 zl;karta
kedl'to
wys,14.

Citibank - zobowi4zante do maj 4tku odrgbnego, wg stanu na koniec 20I4r. - w
92,05 zl ,

Po oSwiadczenie skladarn Srviadoml,(a),i2na podstar.r,ie art,233 $ 1 Kodeksu karnego
zapod ie nieplawdy lub zatajenie prarvdy grozikarc pozbawieniil wolnoSci,

Miflsk wiecki.28.04.2075t,
(miejsc i data)

Nit Nie
zwle

otyczy dzialalno6ci wytw6rczej w lolnictwte w zal<resie produkcji roSlinnej i
i, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie ty czy r ad nadzor czy ch sp 6ldzielni mie s zkanio wych.


