
ST,qROSTWO PilWiATOWE
w Miisku ilflazowiecklrn

oSwra.uczENIE MAJATKowB
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjrnej powiatu,

osoby zarz4dzaj4cej i czlonka orEanu zarzzldzaj4cego powiatow4 osob4 prawnq oraz osoby tvydaj4cej decyzje
administracyj ne w imieniu starostyr

Mirisk Mazowiecki, dnia 30.04.2015
(miejscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia

kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszc2eg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad rrnie dotvczYrr'

3. Osoba sktadaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleZnoS6 poszczegl6lnych skladnik6w

maj4tkowych dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego mallZeriskq wsp6lnoSci4

maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne; w czgSci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomoSci.

CZ\SC L Malgorzata Joanna Beczek zd. Maciejewska
Ja, nizej podpisany( a), . . .,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

13 lipca 1966 r Adamowie
urodzony(a)...... .." w

Zesp6l Szk6l nr I im. Ktzimierza Wielkiego w Mirisku Mazowieckim - dyrektor

(rn iejsce zatrudn ien ia, stanowisko lu b f'unkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej

przez'osoby petni4cef'unkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216 , poz. l584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

,amorr4drie'powiatowym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1592 zp62n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSwiadczam, 2e

posiadam wchodz4ce w sklad malzehskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne: wsp6lwlasno5d malZeriska okolo 13 000

- Srodki pienig2ne zgromadzonew walucie polskiej:,'......

- $rodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery warto6ciowel na kwotg: 3791,50

II.

l.Dom o powiezchni: 160 m2, o wartosci: 500tys.tytul prawny: wsp6nwlasnoSd malZeriska

z. Mieszkanie o powier zchni:' 56,40 m2, o warto Sci:220 tys. tytut prawny: wsp6lwlasnoSd malieriska

wsp6lnota maj4tkowa

3. Gospodarstwo rolnei

rodzaj gospodarstwa: grunty orne i leSne. Powierzchnia 115 ha

o warto5ci:40 Ws,.

rodzal zabudowY: nie dotYczY



tytul prawnyi wsp6lwlasnosi mal2eiiska darowizna s47lg4 z 1994 r

ztegotytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i dochdd w wysokoSci: nie dotyczy
4, Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka budowlana pod domem - 185 m2 - 1993 r wlasnosi wsp6lnota majqtko,wa malzefiska
o wartoSci: okolo 70 tvs.

ilI.
Posiadam udzialy w sp6ll<ach handlowyr:h - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w: Nie dowczl
udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niL r0o/o udziar6rv w sp6rce Nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotvczv
ry.
Posiadarn akcje w sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbg i emitenta akcji: Nie dotyczy
akcje te stanowi4 palciet wigr<szy nit l0o/o akcji w sp6rce Nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w ror<u ubiegrym doch6d w wysor<osci Nie doffczy
v' Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, z wylqczeniem mienia prTynale2nego do jego majqtku odrEbnego) ocl skarbuParistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialne!o, ich"ziiqzki* iru od komunalnej osobyprawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze prrriurg, - nale|y podai opis mienia i catg nabycia, od
kogoi

Dzialka budowlana; 1993 rrUrz4d Miasta w Mirisku Mazowiecki, dziall<a rolna Agencja Wlasno5ci
Rolnej skarbu Paristwa; 1995 r ,rJrz4d Gminy w Jeziorzanach

VI.
1, Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz42 (nalezy podac formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie Nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy

ztegotytulu osi?gnqlem(glarn) w roku ubieglym przyoh6d idoch6d w wysokosci:
2' zarzqdzam dzialatnosciq gospodarczq Iub jestem przeclstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podai formg prawnq i pr.zedmiot dzialalnoSci): Nie dotyczy

- osobiScie Nie dofyczy
- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

\TI.
l" W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6tki): nie dotycry

- jestem czlonkiem zarz4du, (od l<iedy): ... Nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):Nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dofyczy
z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysol<osci : Nie dotyczy

2, W spdtdzielniach: nie dotyczy



- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy
ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: Nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcyoh dzialalnoSC gospodarczq: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od I<iedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dofyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: Nie dotycrry

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia tub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytulu:
wynagrodzenie ze stosunku pracy - 85,999,90- malieriska wsp6lnota mai+tkowa
lnna dzialalnosi - umowa zlecenie - 0,00 - mal2eriska wsp6lnota majqtkowa
Inne- zbycie papier6w wartosciowych - 0,00- malzefiska wsp6lnota majqtkowa
Inne IKE - wartoSi - okolo 10 000,00

IX.
Skladniki mienia ruchom.ego o warto6ci powyZej 10,000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podai
markg, model i rok produkcji): ..,.,
vollswagen passat 2009 r - 24 000 - wsp6rnota maj4tkowa malieriska

X.
Zobowiqzania pienigZne o waftoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyry i poiyczKt oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, 

' w jakiej wysokoSci):

Kredyt hipoteczny na mieszkanie rv BGZ - 75 375 CIft- - 2007 r., zadlu2enie 41t524,51 CHF-
rnalZeris ka rvsp 6 ln ota maj 4tkorva

@

Mirisk Mazowiecki, dnia 30.04.201 5 r

(miejscorvoSi i data)
' NiewlaSciwe skre6lii.

' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej rv rolnictrvie rv zakresie

. gospodarstwa rodzinnego,
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,

(podpis)

produkcji roSlinnej i nvierzgcej, *, formie i zakresie


