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W'pl. clnia,

OSWIADCZENI E MAJATKOWE P:dPiS."...

czlonka zarzqdu powiatu , sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzaiEcei i czNonka organu
zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq oraz osobv wvdaiacei decvzie
administraavi ne w imien iu starostvl

Mifisk Mazowiecki, dnia 28.04.2015r.

Uwaqa:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2elil poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y

wpisa6 "nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2noS6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku
objqtego mal2efi skq wsp6lno6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.
6. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za5 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Hanna Agata Listopad, nazwisko rod. Rombel.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 1 3. 08. 1 974 w Strachominie..............

Powiatowy Uzqd Pracy w Mirisku Mazowieckim.

Specjalista ds. ewidencji i Swiadczeh,

(miejsce zatrudn ieniia, stanowisko lub fu nkcja)

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

poz. 1584) oraz ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142,
poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z arl. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
malzehskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy..

- Srodki pienigzne zgromaclzone w walucie obcej: nie dotyczy.......

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwote:

il.



1, Dom o powierzchni: 60 m2, o warto6ci: 30 tys. szacunek wlasny tytut prawny: akt not. '1893/2003

wspolwlasno5c, domwstaniesurowymopowierzchni 'l35m2owarto6ciBO,O00tyrs.zl(szaeunekwlasny)-

wsp6lwlasnoS6 malzeriska)

2. Mieszkanie o powierzchni: ,,-,,,.. m2, o wartoSci: .,.,......-...,.,..,,.... tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ro|ne,....,,,,,,. ,......,., powierzchnia: 7,5ha,,..,.....

o wartoSci: ok, 55.600 (szacunek wlasny)..,.,..

rodzaj zabudowy: zagrodowa..,,..,,.,,,.

tytul prawny: akt not '1893/2003, akt not. 1492t99..,....

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przvch6d i doch6d w wysoko5ci: ok. 22,000 (w tym doptaty

bezpoSrednie do gruntow rolnych)

4. Inne nieruchomo6ci.

powierzchnia: .....,,.,.,.,.,...

ilt,

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta udzial6w

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210% udzial6w w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochrid w wysoko6ci: nie dotyczy. .,..,.,..,.,,.,,

lv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

......,..,nie dotyczy,.,,.,.,

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(g{am) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyi m6j mal2onek, zwylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drcrdze przetargu - nale2y
podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy.



vt.
1. Prowadzg dzialalno66 gospodarczq2 (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

- osobiScie ..................nie dotyczy....

- wsp6lnie z innymi osobami ..........nie dotyczy.......

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyc2y.................

2. Zarzqdzam dzialalncl6ciq gospodarczq lub jestern przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno5ci (nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyc2y..................

- osobi6cie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyozy

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyc2y..................

\fl|

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyc;zy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- j;;i; ;;'";ki;' ;;;;il; i; ffiiyi; ;; ;;ii;;y

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (qd kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy..

::::::fi: ::::::l:'(u*'l* ::l: :::::i1':::l::: Y::::::t :t: llYl'

3



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6c gospodarezq: nie dotyczy..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.,

Ztego tytutu osiqgnqlem(gtam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dotyc2y,,,,,,.,.,...,,...

vilt,

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoScizarobkowej lub;zajq6, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego tytulu: wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia w PUP l-Xlll2014 38.258,42

tx"

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y poda6 markg, model i rok produkcji): eiqgnik Ursus - C-330 wspolwlasno66....

X.

Zobowiqzania pienigzne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte l<redyty i po2yczki oraz

warunkl, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

Kredyt na budowg domu w wys.52.717 tys, zl na 10 lat w Banku Sp6ldzielczym.(wsp6lwlasno66

maliariclza \

J



Powy2sze o5wiadczenie skladam Swiadomy(B), i2 na podstawie art, 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara FoZbawienia wolnoSoi,

Mirisk Mazowiecki, 28,04,201 5
(miejscowo56, data) (podpis)

1 NiewlaSciwe skro6li6.
2 Nie dotyczy dzielelno6ci wyhv6rczej w rolnictwle w zakresie propukcji roSllnnej I zwierzgcej, w iormie i zakresie gospoclarstwa rodzinnego
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


