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OSWTADCZENIE MAJATKOWE
€z+enl<a-za+zqdfl-p kierownika jednostki

organizacyj nej povviatu
esobqf+awnq-oraz osohy wydqiryql d

Mifsk Mazowiecki . dnia 29,04.2015 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 konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisai "nie doWczv'].
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleLno6i poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobawiqzaft do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZefisk4 wsp6lno6ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obej muj e r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia z warte s4 informacje jawne, w czg6ci B zaS informacje
niejawne dotyczqce:adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

cznsc A
Ja, nihej podpisana Gt:aLyna Maria Borowiec z d. Osifska
urodzona 17 .07 .1951 r. w Mihsku Mazowiecki
zatrudnionaw Powiatlowym Urzgdzie Pracy w Mifisku M:lzowieckim
na stanowisku: Dyrektora Urzgdu

po zapoznaniu sig zlxzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U, z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001 r.
Nr 142, poz. 1592 '.2 poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadarn
wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne z15romadzone w walucie polskiej.' nie dotyczy
- Srodki pienigzne zg1romadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartoScio'ure: nie dotyczy

il.
l.Dom o powierzchm: nie dotyczy I ffi2, o wartoSci: - tytul prawny: -

z, Mieszkanie o powierzchni:65 m', o waftoSci: 300 000 zt
tytul prawny: wlasnoSi (maj4tek odrgbny)

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy



rodzaj gospodarstw&: nie doryczy

powierzchnia:. , . .

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ,., ,.

Z tego tytulu osi4gngtam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: . . ,

4, Inne nieruchomoSci: dz;ialka zabudowana (budynek do rozbi6rki)

a) powierzchnia: 2200 m2

o wartoSci: 50 000 zt

tytul prawny: wlasn,rSi (maj4tek odrgbny)

b) dziatkapracowniczil o powierzchni 400 m

tytul prawny: uzytkowanie wieczyste (maj4tek odrgbny)

ilI.
Posiadam udzialy w sp6ll,:ach handlowych -nalezy podai liczbE i emitenta udzial6w: nie dotyczy

dzialy te stanowi4 pakiet'wiqkszy niz l0% udzial6w w sp6lce - ,nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieg.lym doch6d w wysokoS ci - nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleLy podai liczbE i emitenta akcjr: nie dotyczy

alccje te stanowi4 pakiet wiEkszy niL l0% akcji w sp6lce - nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(qtram) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci - nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m(:tj mal;Zonel<, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi4'.zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodz:e przetargu - naleLy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzq dziatalno{c gospodarczf @alezy podai formg prawng i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy
- osobiScie - nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i dor;h6d w wysokoS ci - nie dotyczy



2, Zarzqdzam dzialalrroSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci) - nie dotyczy

- osobiScie - nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci - nie dotyczy

vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczTt
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotvczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dot.yczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci: nie dotyczy

3. W fundacjach prorvadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi4grrqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5 ci: nie dotyczy

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajE<\,,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytulu:
88 369,48 zL - wynagtodzenie ztyt. zatrudnienia w Powiatowym UrzgdziePracy (maj4tek
odrgbny)
35 220,08 zl - renta rodzinna po zmarlym mEzu (maj4tek odrgbny)

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6rv
mechanicznych naleLy podai markg, model i rok produkcji): samoch6d osobowy marki skoda
octavia, rok produkcji 2012 r. - wsp6hvlasnoSi.

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
i po|yczki oraz warrunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakirn
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): kredyt 60 000 zl w Banku Handlowym w Warszawie Citi
Handlowy, linia kredytowa w Banku Sp6ldzielczym w Mirisku Mazowieckim w wysokoSci 12
0002t. (+nnlqbrz o&rqbtu4) ft,.L tl U_U4



cz4sc B

Powyzsze oSwiadczenie slcladam Swiadomy(a),iZna podstawie aft,233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie n ieprawd;, lub zataj enie prawdy grozi kar a pozbawienia wolnoSci,

Mirisk Mazowiecki 29,04.2015 r.

rNiewtusriwe skreslii.

' Nie dotyczy dziaLalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwieruEcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


