
STAROSTWO POWIATOWE
w Ml6sku Mazowlecklm

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
czlonka zarz4du iatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powi tu, osoby zarz4dzaj4ce.j i czlonka organu zarzqdznj4cego powiatow4
osob4 prawn4 z osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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3, Osoba skladaj4ca iadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleinoSd poszczeg6lnychL
sldadnil<6w maj4 ych dochod6r,r' i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tkuL
objgtego malZerhsk4 sp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O5wiadczenie mai kowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSrviadczenie mai kowe obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigine,

dczenia zawarlrc s4 informacje .iawne, w czg5ci6.WczesciAoSwr
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V.
Nabylem(am) (nabyl ,j matZonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tl<Lt
odr'gbnego) od S Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< samorz4du
terytorialnego, ich i4zk6w lub od l<omr"rnalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6rtr
podlegalo zbyciu w d przetargu - nale|y podai opis rnienia i datE nabycia, od kogo:
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1, Prowadzq dzialaln
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zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobl<owe.j lub zajgi.
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