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oSwLq.nczENrE MAJATKowE
czNonkazarzqdu powiatu, seI<retarzapowiatu, skarbnika powiatu, kierownlka jednostki
oryanizacyjnej powiatu, osoby zaruqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatow4
osob4
agyjne w imieniu staro#

prav'rnqotaz

Mifsk Mazowiecki. dnia 27 .04.2016r.
(miejscowoSi)
Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnieniakaLdej z rubryk.
2. JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale|y
wpisad "nie dot)tcz)2".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynalehnosc poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowipzaf do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
matZenskq wsp 6 lno ci 4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczente majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. O Swiadc zenie majqtkowe obej muj e r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne
S

dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca

poNohenia

nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ja, nizejpodpisany(a),

ANETA KRYST\TtrA WL{CEK ( nazwisko rodowe: NALAZEK
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

)

urodzony(a) 04.01. 1975r w WARSZAWIE

POWIATOWY URZAD PRACY W MINSKU MAZOWIECKIM
specjalista do spraw rejestracji
(miej sce zatntdnienia, stanowi sko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.IJ.22006 r. Nr 216 ,
poz.1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001r.
Nr 142, poz. 1592 z poln. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad malzefrskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: 2000 ztmalhenska wsp6lnoS6
maj4tkowa
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie
-

obcej:

papiery wartoSciowe: ... ...... ... ... ...nie dotyczy

.

.. na kwotg: ....nie dotyczy

.nie dotyczy......

z, Mieszkanie o
wtrasnoScio w

powierzcbni:

49,2

m', o wartoSci: 94,000 tytul prawny: sp6ldzielcze

e, malhenska wsp6 ln. maj 4tkowa

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:

..

.

.,,,,.,,,nie

dotyczy.,.

nie dotyczy..

owartoSci:
......,nie dolyczy,
rodzaj zabudowy: ,..,.nie dotyczy
tltul prawny: .,..,
,., ,,,nie dotyczy
,

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtrym przych6d i dochod w wysokoSci: nie
dolyczy
4, Inne nieruchomoSci:

powierzchnra udziaL w wysokoSci 1/8 z 435 m2 dziaNka +1/2 budynku mieszkalnego
o

pow,l22 m2 + budynek drewniany o pow. 40 m2'do rozbi6rki bez wartoSci,

o wartoSci: 118(435*70021:304,500+112*122*200021:722.000)
ty-tul

prawny: spadek caloSi pkt.

razem: 426,500ztudziat

4

ilI.
Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowych - naIe?y poda6 hczbg i emitenta udzialow
.

,,.nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL I0% udzial6w w sp61ce:... .. .nie dotyczy,

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naIeLy podai hczbg

..,,nie dotyczy
niz

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

1006

akcji w

sp6lce:

i emitenta akcji:
.nie dotyczy .., ..

Ztego tytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonel<, zwyLqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwrqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

ll8

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi

gospodarcz{ (naIely podadformg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy
- osobiScie
......nie dotyczy.
- wsp6lnie zinnymi osobami ... nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
me dotyczy
2. Zarz4dzam dziaNalnolci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoici (nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnofici): ... ..... .nie dotyczy
- osobiScie
nie dotyczy
- wsp6lnie zrnnymi osobami
nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .. ... .nie dotyczy

vII.
W sp6tkach handlolyych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

1.
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z

Iego tytulu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...nie

2. W sp6ldzielnrach: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcychdziatalnofi(, gospodarcz4: nie dolyczy
-

jestem czlonkiem zarzqdt (od kiedy): nie dotyczy

dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nte dotyczy

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4trem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutru zatrudnienia lub innej dzial.alnofici zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu: 42 84I,84 zl ztytulv zatrudnienia w PUP
malzehska wsp 6 lno 56 maj 4tkowa

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10,000 zNotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleZy podad markg, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.
Zobowrqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipo?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim
zdarzenrem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy

CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), rL na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanre nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

Minsk Mazow iecki 27 .04.20 | 6r.
(miejscowoSi i data)

r\f i.*t"S.i*e skreSlii.
' Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i
zwtengcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

