
STAROSTWO POWIF'TOWE
w Mlisku Mazowlecklm

OSWIADCZ,ENIE MAJATKOWE

osobryl++az osoby wydaj4ce.i decyzje administracyjne w imieniu starostyl

(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduLj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy

wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleiLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obej muj e r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia

nieruchomoSci.

cz4sc A
I a, niLejpodp i sany(u;, . . .[hr{*. . .-,u.N.4,inq. {iftlcg, . . . .{o.f,p.nrrc

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(al . .(, ..qrudh1p, ...1g6!t.q .. w . .. .\tiil.rlu.,...1{p.pnlrcfilrn .. . .

.5laro.olrrp....?.0-*r.o-[oNe.... rJ...... ${in'.qU,r......$penuxfunn. .1.,..\t!eroi. ...Vp.nrl.nt}r.1'ji

...1\reo.rgo..[.M. 0'.rJoW, $qee1.r1r a{.q

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001 t.

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

wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pieniEzne:

- Srodki pienigzne zgromadzoHe w walucie polskiej'......\' nte . d$fu'"dUJ



- Srodki pienigzne zgromadzone w walucier obcej: .......tl..h|c....J"\o*
\\

- papiery wartoSciowe: .....h.. nff.... e\tt

l.Dom o powierzchni: .. , .. .... rrlt, o wa

z. Mieszkanie o powierzchni: ......... m

3. Gospodarstwo rolne:

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w ro

4. Inne nieruchomoSci:

m.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbq i emitenta udzial6w:

^ rt /\
..n..nlY. {ol\rr

U.\-J
udzia\y te stanowi4-pakiet wigkszy niL l0o/o udzial6w w sp6lce:.....

- r \ r\

,u..N.s. ...Mt.q 1 . .'.. .

' Q.U
Z tego tytulu <i3i4-gn41em(91am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .. . .

- (l

A nlP il*rCod
IV.
Posiadam aficje w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbq i emiten
.[ .nR. ..(C,,r211.

......sJ,rl.
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0o/o akcji v sp6lce:... ... . l. ..|tE ..

!t't'fr"'Ir.."

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiergly r doch6d w wysokoSci: ,t4 
" t,l\-/r I\J



v.
Nabylem(am) (nabyt moj mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od kornunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargl - naleizy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

,l q
u hfd CtOir c2'"rr""' "y"'1'

........\1..qJ....

gospodarcz42 (nerlezy podai formg prawn? i przedmiot dzialalno6ci):



Ztego tyty,lq osiqgnq{em(Etam) w rol<u ubieglym doch6d w wysokoSci:
... Ir.. YlK..ohts*9.\. .:!.....qJ

;i;i;i;yj;;j i;ktil;' ; hie ilpi\,,,?\1!u
Z teso tvtulu, os

n nr dn[r
rqgn
;E\. l
\J

r4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
t

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytuht zatrudnienia lub innej

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

;iq

LL.

powyzej 10.000 zlotych, w tym
zostaly udzielone (wobec kogo,

zaci4gniqLe kredyty
w zwi1zku z jakim



Powy2sze oSwiadczenie spadam Swiadorny(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdl,lub zalajenie prarvdy grozi kara pozbau,ienia rvolnosci.

\L*J* ?'.['a.
(miejscowoSi i data) (podpis)

l-\li.*t"Sc*. skreslii.
t Nie dotyczy dzialalnoSci] wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzqcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyc zy trd, nadzor cfy ch sp 6ldzieini mieszkani owych,


