
STAROSTWCi POWIATOWE
w Mtrlsku Mazowiecklm

oswrAD czENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, sl<arbnika powiatu, kierownika jednosl;ki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4

(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jei,eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisai t'nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleLnoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zaft do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malZefsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzrenia

dziatalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr '216 
,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z20AI r.

Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posieLdam

wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:. . .



il.

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....

ur.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleLy poda6 liczbE i emitenta udzial6w:

IV"
Posiadam a1<cje w sp6lkach handlowych - naleZy podac liczbg i emitenta al<cji: .

:T::::::::l::::::*':i::l:i1'0%a\.*l-illlil u:

Z tego tytulu osi4gn4tem(gtam) w rol<u ubieglym doch6d w wysokoSci: . . .



V.
Nabylem(am) (nabyt moj mal|onel<, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego ma.j4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, l<t6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.
l. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 (nale|y podac formq prawn? i przedmiot dzialalnc,sci):

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ....

2. Zarz4dzam dzialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawici rn tal<iej
dzialalno5ci (naleZy podai formq prawn? i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami 4..

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doc

vu.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. ...

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od l<iedy):

Z tego tytulu osi4gn4lem(Etarn) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: . . I

2, W spoldzielniach:
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): p-.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od l<iedy): l



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): A.)

dzialalno

IX"
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojaz,d6w

X.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniqte l<redyty



Powyzsze oSwiadczenie skladarn Swiadomy(a),i2na podstawie aft.233 $ I Kodel<su karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

al:,\gLS Tu,-lly r,vrz* ?pt ft
C tu6dPis)

Ir,,' Nlew{ascrwe sl(reslrc,
'Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwielzgcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
't - -.' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


