
oSWADczENI
czlonka zarzqdu powiatu, sekretalza powiatu, skar

powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka orga
oraz osoby wydajqcej decyzje ad

Mifisk Mazowiecki, dnia 23.04.2015 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnie-
nia ka2dejz rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotv-
czv".

3, Osoba sktadajqca o5wiadczenie obowiEzana jest okre6li6 pzynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w maj4t-
kowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mal2efiskE wsp6lnoSc;iE ma-
j4tkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. O6wiadczenie majEtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

6. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawner dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajEcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja' nizej podpisany(a)' lwona warszawskf,.'ll'i1?;.-,.ko 
oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08.03.1974 r. w Pihczowie

Starostwo Powiatowe w Mihsku Mazowieckim, Naczelnik Wydzialu Architektury i Budownictwa,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci go-
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr '113, poz.7'1li i Nr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483, 22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002 r. Nr 113,po2.984 i Nr 214,po21806)oraz
ustawy z dnia 5 czeruca '1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142, po2.1592 orevz 2002 r. Nr 23,
po2,220, Nr 62, poz. 558, Nr'1'13, po2.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2'14, poz. 180{i), zgodnie
z arl. 25c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzehskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub sta-
nowiqce m6j majEtek odrqbny:

L

Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 40 000 zl - malZehska wspolnota majqtkowa

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery waftoSciowe: nie dotyczy
na kwotq:

il.

1. Dom o powierzchni: 160,05 (w tym powierzchnia uzytkowa gara2u 19,35, dzialka o powierzni 907) m2, o

warto6ci: 400 000 tytul prawny: wsp6lwlasno6c, malzehska wsp6lnota majqtkowa.

2. Mieszkanie o powierzchni: 62 m2, o warto6ci: 250 000 tytut prawny: sp6ldzielcze wlasno5ciowe pf?wc do lokalu

- malZehska wspolnota majqtkowa,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotYczY,

o wartoSci: nie dotYczY

rodzaj zabudowy: nie dotYczY
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powierzchnia: nie dotyczy



tytul prawny: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 800 m2

o wadoSci: 60 000

tytul prawny: wsp6lwlasnoSc - malzefiska wspolnota majatkowa

lxt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

tv,

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 i0% akcji w sp6lce: nie dotyczy

ztego tytulu oslqgnqlem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V,

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnegr:) od Skar-
bu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriainego, ich zwiqi:t<Ow luO od ko-
munalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - narlezy p6dac opis
mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt,

'1, Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq2 (nalezy podai formq prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieg.lym przych6d i dochod w wysokoSci: nie <lotyczy

) 7ar>qrtznnt "tzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej rjzialerlnosci

(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

osobi6cie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci: nie <lotyczy

vil.

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

-- iaefam nzlnnlu iorp ZarzqdU (Od kiedy): nie dotyCzy

-- ioctam nzlnnlziarl rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2, W sp6tdzielniach:

nie dotyczy

-- jestem czlonkiern zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

_- iestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od kiedy): nie dotyczy
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-Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie clotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6c gospo darczA,,

n te dotyczy

-yestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII,

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobl<owej lub zajqc z podanienr kwotuzyskiwanych z kazdego tytulu: wynagrodzenie ze stolunku Vaay za 2014 rok - 92 7gO,S2 zt - malzehskawspolnota majatkowa,

tx,

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powy.zej 1o ooo ztotych (w przypadl<u pojazdow mechanicznych nalezypodad markg, model irok produkcjl): samoch6d osobowy SmLrt Forfour'2000 roi< prooukcji malzefrska wspolnota
majqtkowa

X.

Z y,lartosci powyzej 10 gni zki oraz warunKt,n (wobec kogo, w zwiq jakk sny Kqt hipoteczny z ym SA w wysokoSci1 pa dzien 31,j2.2014 ,. m maiatkowa

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie
prawdy lub zaiajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci

art, 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Mifrsk Mazowiecki, 23.04,20i5 r
(miejscowoS6, data)

1 N iewlaSciwe skreSlic.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie gospodar-
- 

stwa rodzinnego,
r Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkanrowvcn,


