
oswrADczr=N rE MAJATKOWE
czlonka zanqdu powiatu, sekretarza powiatu, $karbnika powiatu, kierownika jednostki organizilf,ine|

powiatu, esoby zarzqdzaiescej i czlonka organu zarzqdzaiqcego powiatowq ospbq prawnq'
oraz osoby uryrdajqccj decyzje administracyjne w imieniu staroety'

Mifisk Mazowiecki, dnia 30 marc'a 2015 r.
(miejscowoS6)

Uwagal

1. Os;oba skladajqca o5wiadczenie obowiq7ana jesit do zgodnego z prawdq starannego i zupelnego wypelnie'
nia ka2dej z rubryk.

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

3. Orioba skladajqca o5wiadczenie obowiqTana jest okreSli6 przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik,6w maJqt-

ts,wyGh, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego maflefskq wsp6lno5ci4 ma'
jqtkowq.

4. Oliwiadczenie majqtkowe dotyczll majqtku w kraiu iza granicq.

5. Ollwiadczen ie majqtkowe obejmurie r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.

6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacle,jawne, w czqSci B zas informacje niejawne dotyc;eqce adre-

su zamieszkania sktadajqcego o{rwiadczenie ora,z mieisca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, ni2:ej podpisany(a), Krystyna Bo2e,na,Hi3,YlT3;:fns;HY:#,ztomu€habiera,

urodzony(a) 11 marca 19511r. w Mihsku Mazowieckinn

Zesp6,l Szk6l im. Marii Sklodowskiej - Curie w Milrriku Mazowieckim - dyrektor, Medyczna Szkola Policealna w

Mir,rsku Mazowieckim - dyrektor, Radna Rady Miasta Mifrsk Mazowiecki, emerytura ZUS,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialielnoSci go-

spodaiczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr'106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162'

oiaz.1l26. z 1999 r. Nr-49, pot.483, 22000 r. Nr26, proz. 306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz 1806) oraz

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarrnozqdzie powiatowym (Dz. U.22001r. Nr 142, poz. 1592 otazz 2002 r' Nr 23'

poz. Zi.ZO, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15ii, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 180t3), zgodnie

z art. ZSc tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wcrhodzEce w sklad malZedskiej wsp6lno6ci ma.iqtkowej lub sta-

nowiq,:e moj majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pienigzne:

-- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 30 tysiqcy zl - wlasnoSc odrqbna, 60 tysigcy zl rnalZefska

wsp6lnoSC majqtkowa.

-- Srgdki pienig2ne gromatlzone w walucie obcej: 4,ti tys. Euro mal2efiska wsp6lnoSd majqtkowa

-- papiery wartoSciowe. nie dotYczY
na kwotg:

ll.

I Dom o powierzchni: 165 m2, o wartoSci: 380 000 zl. tytul prawny: darowizna od rodzic6w w 1991 r' akt

notarralny A-nr 372311991 wartoSd 300 milion6w zl w 2001 r. rozbudowany- wsp6fwlasnor3d z c6rk4

Kseni4 udzial %, majqtek odrqbny. - Dorn w budowie o powierzchni 240 m" - warto5c zaav\fansowania

robot budowlanych na 31 grr.rdnia2014 r. ok.. 590 000 zl, wlasnoSe, majqtek odrqbny.

2. Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy m2, o wartoSci: nie dotyczy. tytul prawny: nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: nie dotyczy, powiezchnia: nie dotyczy

o'wartoScl: nie dotYczY



rcdzai zabudowy: nie dotyczy

tyturl prawny: nie dotyczY

Zte>go tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym przych5d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci:

powiezchnia: a) 378 m 2 dzialka pzy domu,

b) 1736 m 2 dzialka rekreacyjno- bttdowlana,

c) 1648 m" dzialka budowlana.

o vl'arto5ci: a) z budynkiem gospodarczym wartoS6 ok. 65 000 zl'

b) obecnie wtazz ognodzeniem wartoSd dzialki230 000 zl.

c) obecna wartoS6 dz:iatkiok. 170 0010 zl wtazz ogrodzeniem izagospodarowaniem.

. tytul prawny: a) darowizna od rodlzic6w w 1991 n. akt notarialny 372311991, wsp6hrvfasnoSd z c6rkq Kseni4

udzial /2, majqtek odrqbnY,

b) spadek po ojcu rrlr 200'l r. akt notarialny A Nr 1383/2008, z 8 lutego 2008 r., w{asno$6, maj4tek

odrgbny.

c) zakup akt notarialrry Repertorium A Nr 1124t2013 z dnia 12 marca 2013 r. wlasno$6, majqtek

odrgbny.

Iil.

posiarJam udzialy w sp6tkach handlorrych - nale2y podad liczbq i emitenta udzial6w:

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy nizt 10o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z teg6 tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doclr6d w wysoko$ci: nie dotyczy

tv.

posia,Cam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni|10o/o akcji w spdilce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doclr6d w wysoko6ci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od Skar-

uu Fafistwa,' innej- panstwowej osoby frawnel, jerlnostek samonqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od ko-

munalnej osoby piawnej nastqpujqce mienie, kt6re, podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y podaC opis

mieniia i datg nabycia, od kogo: nie dotyczy

vt.

1. prowadzq dzialalno56 gospodarczq2 (nalezy poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

-- osobiScie nie dotYczY

-- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. zztrzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej rczialalnoSci

(narle2y poda6 formq prawnA i pzedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

-- osobiScie nie do$czY

-- wspOlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w noku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy



vil.

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

- jeste m czfonkiem zarzqdu (od kiedy) : nie dotyczy

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

* jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym pzych6d idoch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sooldzielniach:

nie doty'czy

- testem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-lestem czlonkiem rady nadzorczel3lod kiedy): nie dotyczy

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarcza

nie dotvczy

- jesterm czlonkiem zarzqdu (od kiedy). nie dotyczy

*lesterm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-.;estem 
czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie tJotyczy

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

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajqc, z podaniem kwot

uzysktwanych z kaZdego tYtulu:

a) doctr6d z tytufu zatironienia od 1 s;gcznia2aM r. do 31 grudnia 2014 r.- Zespdl szk6l im. Marii sklcdowskiej-

curie i30 gg3,1g zt, Medyczna szkola policealna 79 838,022t (w tym nagroda jubileuszowa) - Razenr z tytulu

zatrudnienta: 160 831 ,20 zl, - malzeiska wsp6lnoSd rnaj4tkowa;

b) emerytura ZUS - od 1 stycz nia 2014 r. oo gt grudnia iola ,. (wraz z wyr6wnaniem i odsetkami): 96 2181,88 zl -

malzeiska wsPolnoSd majqtkowa;
c) z tytutu petnienia iuncii rionej Rady Miasta Mi6sk illazowiecki - 11 408 z{. - malZenska wsp6lnosc majiltkowa;

;) ;ft 2r6dta (fundusz sbcjatnyi ryczatt).2 397,86 zl., - mat1efiska wsp6lno5c malqtk-owa;

e) dor:h6d z na,mu mieszrania od 1 stycznia 2014 do 5 sierpnia 2014 r. (PlT-28) - 7 161,29 zl - rnal2erlska

wspolnoSd ma.lqtkowa;
f) doch6d r" po"p.*adzenie prakty,ki kierowniczej w zakresie zarzqdzania oSwiatq- umowa o dzielo z dnia 18

listopada 2014 r..500 zl - matZefrska wsp6lno56 maja$kowa;,

g) dochod ru rpo"d"zy mieszkani?_9 powiezcrini 30,9 m'w Warszawie, Akt notarialny Repertorium A nr

ejjegl:lOta z dnia 5 sierpnla 2014 r. (PlT-39) - 238 000 zl, wlasnoS6, majqtek odrqbny'

tx.

sktadrriki mienra ruchomego o wartosci powy2ej 1o 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

podad markg, model i rok Produkcji):
- samochod osobowy t<upiony w grudniu 2011 r. CIRTOEN C4 Picasso GRAND MCP EXCL TM, 2,C) HDI' rok

produkcji 2011, zagri ood ;il. wartoSc rynkowa na grrudzierl 2014 r.74 000 zl. - mal2erlska wsp6lnosc metlqtkowa'

x.

Zobolviqzania pieniqzne o wartosci powyzej 10 000 z-l9tych,.w tym zaciqgnigte kredyty ipo2yczki oratz warunki'

na 1at:icn zostaiy udiielone (wobec k<lgo, w zwiqzku ,z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko$ci):

- GEI-IN NOBLE BANK SA w Katowicach oddz. wJastzgbiu zdroju na zakup samochodu clRToEN C;4 Picasso

GRAND EXCL 2,0 HDt, rok produkcji 2011, udzi,elony w grudniu 2011 r,.na 5lat na kwotQ 76 086'95 zl

fmaEeirska wspolnoSc malEtkowa). - Stan zadlu2enia na 31 grudnia2014 r' -21 000 zl'

- Kredyt hrpoteczny pKo Bp s.A. oddz. w Minsku Mazowieckim udzielony Krystynie Milewskiej- stas;inowskiej t

Markowi stasinowskiemu, w dniu 20 listopada 2014 r. na kwotq - 323 000 zl'



czEse B

Powy2szer oSwiadczenie sk{adam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolrro5ci,

f-1, / /
,/ \u""/,. i

Mirisk Mazowiecki, 30 marca zots r. { .. tt:1,i.,.k!.(t/,.(,(.(,t.L,
(miejscowo66, data) \, (podpis)


