
STAROSTWO POWIAT
w Mirlsku Mazowleck

OSWIADCZE N I E MAJATKOWE

eraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Minsk Mazowiecki, dnia'17,
(miejs<;owo56)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z pra'wdq, staranneg;o i zupelnego
nia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6
czv",

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6
kowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku ordrgbnego
jqtkowq"

przynale2no66 poszczeg6l nych sklad n ik6w
i majqtku objqtego malilefskq wsp6ln

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jlawne, w czgsci B za6 informacje niejawne dotyczqce
su zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nrieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), Stanislaw Smater,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11-08-1957 w Elku, woj. warmihsko-mazurskie

Starostwo Powiatowe w Mihsku Mazowieckim, Naczelrrik Wydziatu Srodowiska i Rolnictwer,
(miejsce zatrud nienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznantu stQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o og;raniczeniu prowadzenia dzialal go-
toz,
oraz

spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.67'9, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i

poz.1126, z'1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984iNr214,poz.l
ustawy z dnia 5 czenuca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142, po2.1592 orazz200iL r 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.9B4, Nl153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wspolnoSci majqtkowej
nowiqce moj majqtek odrgbny:

Dom o oowierzchni: m2, o wartoSci: tytul prawny: nie dotyrczy

e'r572eit'"-o s2'

mal2:enska wsp6lwtasno56 majqtkowa

15 r.

t.

Zasoby pienigzne: 
I

- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 9361,83 h4/o( / Ze'.4 51&l

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwotq:

il.

,4,r-4
1.

2. Mieszkanie o powierzchni. 85,7 m2, o wartoSci: 50000 tytut prawny:

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodza) gospodarstwa: , powierzchnia.

o wartoSci.

rodzl zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym prz:ychod i dochod w wysokoSci:



4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia'. Toz 0,12 ha dz 14511s i 1ls2 z 0,43 dz Nr i4}l6 i i4}l14
o wartoSci: 50000

vt.

L

tytut prawny: wspo{wlas noSc

ilt.

Posiadam udzia{y w spolkach handlowych - nalezy poda<1 liczbq i emitenta udzialow:
Nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w sp6lce: nie dotyczy
ztego tytulu osiqgnq.lem(qtam)w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie doty'czy

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta akcji:

Nie dotyczy

akeje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w spolce: nie dotyczy
ztego tyiutu osiitrgnqtem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie doty,czy

V,

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
bu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostelk samorzqdu terytoiiainego, ich
munalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore podk:galo zbyciu w droclze prietargu
mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

Prowadzq dziatalnoSc gospodarczq2 (naleZy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przychrid i dochdd w wysokoSci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiern takiei dziala

(nalezy podad formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym przych6d idochod wwysokosci: nie dotyczy

vil.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spo.tki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytulu osiilgnq'tem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSr:i: nie dotyczy
2. W spoldzielniach:nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyr:zy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kierly): nie doty'czy

Ztego tytulu osiilgnqlem(qiam) w roku ubieglym dochod w wysokoscr: nie dotyczy



3 wfundacjach prowadzqcych dzialarnos6 gospodarczq', nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem cz.lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

vlil.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innei dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem kwbt
',.. ta.7 A'1 rrmn,^,^ ,r^^^^i^ 

^^ 
: - . .. )-:'" . , /' .. .... Iuzyskiwanych z kazdego tytulu: stosunek pracy 83,237,s3, umowa zlecenie 00 n;rFil; "t"7"-".#p'ffi0,".- nJ,. 1z- .^. r /

7/" '/4- *rF:;
tA.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 OO0 ztotych (w przypadku pojazdow mechaniurrrcgu e watloscl powyzeJ 1u UUU ztotycn_(w,przypadku pojazdow mechanicznych nalezypodac markq, model i rok produKclt): skoda octavia rok prr:dulicji 20og - malzerhs'ka wspolwlasnosc majqtkowa

X.

Zobowiqzania pieniqzne o warto6ci powyzej '10 000 ztotych, w tym zaciqgniqrte kredyty i pct2yczki oraz warunKr,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakirn zdarzeniem, w'laki'elwysokosci): nie dotyczy

czEsc B

Powyzsze oSwiadczenie skladam

prawdy lub zatajenie prawdy grozi

Swiadomy(a), i2 na poclstawie

kara pozbawienia wolnoSci.

at.. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanier nie-

Mihsk Mazowiecki, 17-04-2015 r.
(miejscowoSi, data)

1 NiewlaSciwe skreSli6.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzqcej, w formie i ziakresie gospodar-

stwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.


