
STI.,ROSTWO POWIATOWE
u/ Ml6sku Mazc,wlecklm

OSWIADCZENIE

czlonka zarzqdn powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownik jednostki
organizaryjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego

powiatow4 osoba prawn4 oraz dai

MINSK MAZOWIECKI, dnia 03.02,2015 r.
(niejscowoS()

Uwaga:
1. Osoba sl<tradaj4ca oliwiadczenie obowi4zana.jest do zgodnego zprawdq, starannego i

zupelnego wypelniania kuhdej z rubryk.
2. Jeheli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnymL przypadku zastosowania,

nale?y wpisai -qg_etAjyqzy'.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleano11

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafr do maj4tku
o drgbne go i maj 4tku obj gte go maLzehsk4 wsp 6lno S ci4 maj 4 tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tlkowe dotyczy maj4tku w kraju i za graticq.
5. oswiadczenie maj 4tJlcowe obejmuj e r6wniez wierzytelnosci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, ,w czgsci B zaS informacje

niejawne dotyczqce adresu zamreszkania skladaj4cego oSwiadczenie maj4tkowe oraz
miej sca poNohenia nieruchomoSci.

CZrySC A

I a, nizej p o dp i s any 
HPJ g]Jig ILPiil:,H,

urodzony 20.02.1973 r. w IvIINSKU MAZOWIECKIM

STAROSTWO POWIATOWE W MTNSKU MAZOWIECKIM
NACZELNTK\ryDZ1*,!,J"g"p,S,,l.o^p**S,kTJERUCr{oMoscrAMr

pozapoznaniusiE zprzepisamiustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniuprowadzenia
clzialalnofici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22006 r. Nr 216;
1toz. 1584 z po2n. zm) oruz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.
U. z 2013, poZ. 595 ze z:,m.), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, Ze posiadam
wchodz4ce w sklad malZefskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 40 000 zN (malzeirska wsp6lnoS6
maj4tkowa)
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papiery warloSciowe: NIE DOTYCZY na kwotg: NltE DOTYCZY



II.

1, Dom o powierzchni: NIll DOTYCZY m2, o wafiosci: NIE DO'IYCZY
['tul prawny: NIE DOTYCZY

2, Mieszkanie o powierzchni: 59,10 m'164,70 m2 z piwnic4), o wartoSci: 300 000 zl,
tytul prawny: WLASNOSC (mal2efska wsp6lnoS6 maj4tkowa.)

'.1. Gospodarstwo rolne:
Ro dzaj go spo darstwa: irlIll D OTYCZY powierzchnia NIE D O'f YCZY
o wartoSci: NIE DOTYCZY
rcdzq zabudowy: NIE DOTYCZY
tytul plawny: NIE DOT'YCZY
Ztego tytutu osi4gn4lem w roku ubieglym przydtod i dochod,ru wysokoSci: NIE
DOTYCZY

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: NIE D O!['YCZY
o wartoSci:NIE DOTYCZY
tytul prawny: NIE DOT'YCZY

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach hLarrdlowych-nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w: NIE
DOTYCZY
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0% udziahow w sp6lce: NIE DOTYC2IY
Ztego tytutu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbE i emitenta akcji: NIE
DOTYCZY
akcje te stanowi4 pakiet wigkszry niz l0% akcji w sp6lce: NIE DOTYCZY
Ztego ty'tulu osi4gnqtem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

V.

Nabylem (nabyl m6j matZonek, z v'ry\qczenrem mienia przynalei:nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafst.wa, innej pairstwowej osoby prawne.i, jednostek samorzqdu
terl'torialnego, ich zwtEzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4oe mienie, kt6re
podlegalo zbycits w dlodze przetargu - naleLy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY

VI.

1, Plowadzg dzialalno{;c pSospodarcz42 (naIe?y podai formE prawn4 i przedmiot
dzialalnoSci) : NIE DOTYCZ,Y
- osobiScie:'NIEDOTY'CZY
- wsp6lnre zinnymi osobami:NIE DOTYCZY
Z tego tl.tulu osi4gn4lern w roku ubiegtrym przych6d i doch6d w wysokoSci: NIE
DOTYCZY

2, Zarzqdzam dzialalnoSci4 g;ospodarcz4Iubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (naIe?y poda6 formg pl'awn? i przedmiot dzialalnoSci): NIE
DOTYCZY
- osobiScie: NIE DOTYCZY
- wsp6lnie z innymi osotrami:NIE DOTYCZY
ZIego tytulu osi4gn4tem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY



vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem 'zarz1du (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE.DOTYCZY

2. W sp6ldzielniach: NIF)DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem ritdy nadzorczej' (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: NIE,DOTYCZY

3. W fundacjach prowad:z4cych dzialalnoll gospodarcz4: NIE DOTYCZ;Y
- jestem czlonkiem zarzydu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rcwnyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY .

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

VIII.

Inne dochody osi4gane z tyt;utru zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajg(,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:
UMOWA O PRACE - DOCHOD ZA ROK 2014 - 84746,65 zl (malzeriska wsp6lnoSi
maj4tkowa)

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zNotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):
FORD FOCUS 2009 r. (miilZeriska wsp6lnoSi maj4tkowa),

X.

Zobowiqzanta pteniEbne o wartoSci powyZej 10 000 zNotych, w tym zaciqgnigte krerdyty i
poLyczki oraz warunki, rra jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): NIE DOTYCZY

0



MINSK MAZOWIECKI, 03.02,2015
(miejsco\.osd, data)

Ov^rL'

' NiewlaSciwy skreS1i6.

'Nie dotyczy dziahalno$ci wytw6rczej w lolnictwie w zakresie produkcji roSiinnej i

^zwrcrzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dolyc zy r ad nadzor czy ch sp 6ldzielni mies zkaniowych.


