STAR.OSTWO POWIAI'OWE
M16sku Mae<;wlecklm

--w

oraz osoby wydajEcej decyzje administraty;rie wimieniu starostyl

I

Sulej6wek, dnia 07.03.2016 r.
(miejscowoSi)

Uwaga:

1.

Osoba skladajEca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pzypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv".

3.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w majEt-

kowych, dochod6w i zobowiEzari do majqtku odrgbnego

jqtkowq.

4.
5.
6.

i majqtku objqtego mat2efskq wsp6lno6ci4

ma-

O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicE.
O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wiezytelno6ci pienig2ne.

W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B zaS informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajEcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a), Aneta Wlodarczyk z d. Dqbrowska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.01 .'1980r. w Mirisku Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Mihsku Mazowieckim, Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoS;ci gospodarczej przez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr '162,
po2.1126,21999 r. Nr49, poz.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czenrvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142, po2.1592 orazz 2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy o5wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malZehskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stapo zapoznaniu siq

nowiqce m6j majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienigzne gromadzone w walucie polskiej: 7 000 PLN - malZehska wsp6lno56 majqtkowa,
Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY
na kwotg:

il.

1.

2.

Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o warto5ci: NIE DOTYCZY tytul prawny: NIE DOTYCZY

Mieszkanie

o

powierzchni: 79,2 (+ piwnica 1,7) m2, o wafto5ci: 350 000 PLN (szacunek wlasny na dzieri

31.12.2015r.) tytul prawny: WLASNOSC - MAI-ZENSKA WSPOLNOSC MAJATKOWA

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia: NIE DOTYCZY
o warto5ci: NIE DOTYCZY

rodzal zabudowy: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: NIE DOTYCZY

4.

Inne nieruchomo6ci:
powierzchn ia: m iejsce garazowe
o warto5ci: 18 000 PLN (szacunek wlasny na dziefi

tytul prawny: wt_ASNosc -

3i.12.20j5r.)

vmzrrusKA wspolNosc

MAJA,TKOWA

il1.

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych
NIE DOTYCZY

-

nale?y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

Doryczy
w wysokosci: NIE DorycZy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210% udzial6w w sp6lce: NIE

ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod
tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych
NIE DOTYCZY

-

nale2y poda6 liczbg i ernitenta akcji:

akcje te stanowiE pakiet wigkszy ni210o/o akcjiw sp6lce: NIE DOT\/CZY

Ztego tytulu osiqgnqlem(gtam)w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: NIE DorycZy
V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich zwiqzk6i lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy poda6 opis

-

mienia idatg nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

vt.
'l

. Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz q2 (nalezy podac formg prawnal i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY

-

osobi5cie NIE DOTYCZY
wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubiegtym przych6d i dochrid w wysokosci: NtE DOTyCZy
2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialatno6ci): NIE DOTy'CZY

-

osobiScie NIE DOTYCZY
wsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnElem(glam)w roku ubieglym przych6d i dochrid w wysokoSci: NIE DOTYCZy

vil.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NtE DOTYCZY'

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NtE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: NtE DOTYCZY
2. W sp6ldzielniach:

NIE DOTYCZY

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem rady nadzorczel3 (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NtE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE

DorycZy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosd
Aospodarczq...

NIE DOTYCZY

-

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DorycZy

vilt.
Inne. dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej
uzyskiwanych z kazdego tytulu: 68 892,g9 zl. - malzehska wsp6lnos6 majqtkowa,

lub zajgi,

z

podaniem kwot

lx.
sktadniki mienia ruchomego g.wgrtosci p_o-1ry19J_l,o 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
natezy
poda6 markg, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY
X.

Zobowiqzania pienigzne o warto5ci powyzej 1O 000 zlotych, w
rym

zostaly udzietone (wobec kogo, w tuiqzku z jakim
lg_fllc!
HIPOTECZNY MIESZKANIOWY

W BANKU CREDIT AGRICbLE B
DN. 04.04.2014R. NA KWOTE 309 600,00 pLN NA ZAKU? LOKA

LOKALU. STAN ZADI-UZENIA NA DZIEN 31.12.2015R: 290 957,96 PLN

MAJATKOWA

czEsc

-

MALZENSKA WSpOLNOSC

B

Powyzsze osttia&zeflre sidadan $friadofrfia), iz
prawdy lub zatapnie pra\Ady grozi

Mifi

m pruie

at

23il $

r

Kcdeknr b.rEgc za

poda* re-

kaa pmarrren*lrflEhcci

sk Mazowiecki, 07.03.201 6r.
(miejscowo.ii, data)

I NiewlaSciwe skre6lic.

'

Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezgcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^
" Nie dotyczy rad nadzorczvch spoldzielni mieszkaniowvch.

