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Uwaga:

1. Osoba skladajqca
nia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki
czv,,,

3. Osoba skladajqca
kowych, dochod6w i

.iqtkowq.

4. OSwiadczeniemajqtkowe

5. O5wiadczenie majqtkowe

6. Wcze5ciAo5wiadczenia
su zamieszkania

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), lJrszula Bartnik (nazwisko rodowe: Lewandowska)
(imiona i nazwis,ko oraz nazwisko rodowe)

OSWADGZEiIIE MAJATKoWE

eraz osoby ajqcej decyzje ardministracyjne w imieniu starostyl

Mi6sk Mazowiecki, dnia 13.04.2015 r.
(miejscowoS6)

obowiqzana jest rlo zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie-

znajduiq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad ..nie dotg

obowiqzana jest okre6l ii6 przynale2no56 poszczeg6lnych sktadnik6w majqt-
6 do majqtku odnqbnego i majqtku objqtego mal2efskq wsp6lno6ciq m'a-

majqtku w kra.iu iza granicq.

r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.

rrte sq inrformacje jawne, w czq6ci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

urodzony(a) 29.07 .1981 r w Mi Mazowieckim

Powiatowy UrzqrC Pracy w Mih
Swiadczeh.

po zapoznanru srq z przeptsaml
spodarczej przez osoby pelniqce

Mazowieckim -- sipecjalista ds. rejestracji w Dziale Informacji, Ewidencji i

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

rty z dnia 21 rsierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-
je publiczne (Dz. U. Nr 106,, poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,

poz. 984, Nr 153, ptoz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
2e posiadam wclrodzqce w sklad malzehskiej wsp6lnosci majqtkowej lub sta-

poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483 22000 r. Nr26, poz 306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz.1g06) oraz
ustawy z dnia 5 czenryca 1998 r. o powiatovvym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. 1592 orazz 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 11

z arl. 25c tej ustawy o6wiadczam
nowiqce m6j majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniqzne grornadzone w

- Srodki pieniqzne grornadzone w

- papiery warto$ciowe: nie dotycz
na kwotq:

prolskiej: ok.'l 00002t (wsp6lwlasnoS6 malzehska).

obcej: nie dotyczy

- tytul prawny: nie dotyczy

m2, o wiertoSci: ol<. i37500021tytul prawny: wspolwlasnoSc malzeriska.

y, powierzchnia: nie dotyczy

il.

1.

2.

?

Dom o powierzchni: - m', o wa

Mieszkanie o powierzchni: 83,8

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospod arstwa: n ie

o warto6ci: nie dotyczy

rodzaj zabudc,wy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotvczy

Z tego tytulu osiqgnefem(qlam)

4. lnne nieruchonnoSci:

roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko6ci: nie dotyczy

-&lltl



tytul prawny: 1 ) wsp6lwlasnoSd;
prrilghsl.e,--,

2) wlasno5c odrglcna

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach - nale2y podac liczbq i emitenta udziat6w: nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niZ10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlern(gtam) w u ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

tv.

Posiadam akcje w spolJkach - nale2y podac liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy.
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy 10% akcji w sp6lcer: nie ciotyczy

Z tego tytulu osiqg nqlern(qlam) w ubiegtym docfr6d w wysokoSci: nie dotyczy.

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzon
bu Panstwa, innej paristwowej
munalnej osobv prawnej nastqpuj
mienia idatg nahrycia, od kogo: dzi

z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maiqtku odrqbnego) od skar-:y prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od ko-
:e mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opris
ka o pow. 0,066rt ha; data nabycia: 19.08.200gr,; Gmina Kaluszvn.

vt.

1. Prowadzq dzialalno6,l gospoda (nalezy poda(;formg prrawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dolyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam)

dotyczy

roku ubieglym pr,zyr:h6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam rlzialalno6ciE gos rczq lub jestem pr::edstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy podac formq prawnq i miot dzialalno5ci): nie dotyczy

- osobiScie: nie dotyczy

- wsp6lnie z innyn'ri osobami: irie dotyczy

ym pr:zych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

lki): nie dotyczy

-JrLcir uzluiKteri zarzqQu (oq Ktpoy): nte qolyczy

): nie dotyczy

y): nie dotyczy

przychdd i dochod w wysokoSci: nie dotyczy

tyczy

y): nie dotyczy

y): nie dotyczy

doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

podarczq: nie dotyczy

tyczy

): nie drotyczy

@)1,1



- jestem czlonkiem komisji

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)w

vilt.

lnne dochody osiqgarre z tytulu
uzyskiwanych z kazdego tytulu: z

lx.

Skladniki mienia ruchomego o
podad markq, model i rok produkcj

x.

Zobowiqzania pien iqzne o
na jakich zostaly udzielone

(od kiedy): nier dotyczy

ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej
atrudnienia w PUP doch6d: 31982.86 zl

lub zajgc, z podaniem kwot

rtosci powyzej 10000 zfotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
t: nie dotyczy.

,i powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciqgniqte kredyty i polyczki oraz warunki,
kogo, w zwiqzku;l jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): nie dotyczy.



czEse B

Powyzsze oSwiadczenie skladam

prawdy lub zatajenie prawdy grozi

NiewlaSciwe skre5li6.
' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w

^ 
stwa rodzinnego,

'Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni

Mihsk Mazowiecki, 13.04.2015 r.
(miejscowosc, dfta)

a), iZ na podstawie art. 233 g 'l Kodeksu karnego za podanie nie-
pozbawienia wolnoSci

w zakresie pnrdukcji roslinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie gospodar-

I

@utr1


