STAROSTWO POWIATOWE
w Ml6sku Mazowlecklm

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

(miejscowoSi)
Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeiLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleitnoSd poszczeg6lnych

sldadnik6w maj4tl<owych dochod6w

i

zobowi4zafi

do maj4tku odrgbnego i majqtku

objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj1tkowe obejm uj e r6wniei wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czg6ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za| informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie ortz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
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po zapoznaniu sig z przepisatni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczel przez osoby pelni4ce funl<cje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. l5B4) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. tJ.22015 r.
poz. 1445 z po2n, zm.) zgodnie z art.25c te.j Lrstawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
slctad rnalzerisl<iej wspolnosci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j nra.j4tel< odrqbny:
I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki

na kwote:
i?-Y'

' "

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ..,..

Ztego tytLrlu osiqgn4lem(glam) w rolcu Lrbiegl
4. Inne n ieruclrorno6ci

:

III.
Posiadam udz\a1y w sp6tl<ach handlowych

-

nale2y poda6 liczbg i enritenta udzial6w:

trdziaty te stanowi4 palciet wigkszy niiz 10oh udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w rol<u ubieglym doch6d w wysol<oSci:

IV.
Posiadam akc.ie w sp6ll<ach handlowych

- nale2y podai liczbg i ernitenta akcji:

akcje te stanowi4 pal<iet wigl<szy niL 1\Vo al<cji w sp6lce:

Ztego tytutu osiqgn4tem(gtarn) w rolcu Lrbiegtyrn doch6d w wysol<oSci:

V.
Nabytem(am) (nabyl rn6j rnalZonek, z wyl4czenienr mienia przynaleanego do jego rna.iqtl<r-r
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostel< samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zlcow lub od l<omunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podfegalo zbycitr wdrodze przetargu -nale|y podai opis mienia idatg nabycia, od kogo;

vI.
L Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 (nale|v podai forrng prawr4 i przedrniot dziatalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osi4gn4tern(qtarn) w rol<u Lrbiegtyrn przych6d idoch6d w wysol<oSci: .,..

2, Zarzydzan dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnil<iem
dzialalnoid (nalezy podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ....
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4tem(gtarn) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysol<oSci:

vII.
1. W spotkach handlowych (nazwa. siedziba sp6tki):

-.iestem czlonl<iem zarzqdv (od l<iedy):

-jestenr czlonl<iem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestern czlonlciem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gn4lern(Etarn) w roku ubieglyrn doch6d w wysol<oScl:

-

jestem cztonlciem rady nadzorcze.j3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od l<iedy):

tal<iej

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysol<oSci: ,.. .

3, W fLrndacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarcz4:
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od l<iedy):

-

jestern cztonkiem l<ornisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi4gn4tern(glam) w rol<u ubiegtym doch6d w wysol<oSci:

VIII.
Inne doclrody osi4gane

z

tytulur zatrudnienia

lub innej

dzialalnoSci zarobkowej

lub

za.iEc,

z podaniern l<wot uzysl<iwanych zl<aLdego tytutu:

IX.
Sldadnil<i mienia

o wartoSci powyzej I0,000 zlotycl-t
podai markg, rnodel i rol< produkcji):

rLr0 homego

':::::::i:l::l::l::1

(w

przypadl<Lr pojazd6w

X.

Zobowiqzania pienigZrre o waftoSci powyzeJ 10,000 zlotych, w tym zaci1gnigte l<redyty
t poLyczlci oraz warunki, na jal<ich zostaly Lrdzielone (wobec l<ogo, w zwi4zl<v z jal<irn
zdarzenietn, w j al<i ej wysol<o$ci)

:

CZ4SC B

Powylsze oSwiadczenie sldadarn Swiadorny(a),izna podstarvie art.233 $ 1 Kodeksu l<arnego za
podanie nieprawdy lLrb zatajenie prawdy grozil<ara pozbawienia woluosci.
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Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie prodLrl<cji roSlinnej
w formie i zaklesie gospodarstwa rodzinnego,
I Nie dotyczy rad nadzorczych
sp6tdzielni mieszl<aniowych,

i

zwierzEcej,

