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STAROSTWO POWIA {JWE
w M16sku Mazowleeklm

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
i

osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr

Hin+ {\ozoxrtq.!.r^ ., dnia 03. 03 . )AtF
(mieiscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie oborvi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego rvypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 r.r, konkretnym przypadku zastosoy,ania, naleiy
wpisai "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleLno3i poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do majqtku odrgbnego i mai4tl<u
obj gtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkowq.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierrytelnoSci pienig2ne.
6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenin
nieruchomoSci.

CZqSC A .
.t a, ni2elpod p i san 1,(u1,, . .0.qSq*9. . . Sa1+vr rtlo

(imiona i nazwisl<o oraz nazwisl<o rodowe)

Vq.o^{ ed...Jw',

5h+p_txo, . ?g$.olo.X . . t1.. . .t1!.1'r^* .flgtp* ul"i.t r... . 1.ff qd fl,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fiuikc.ia)

po zapoznaniLr sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu plowadzenia
dziatalrroSci gospodarczej przez osoby petni4ce funl<cje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustaw5l z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22015 r.
poz. 1445 z p62n. nn.) zgodnie z art.25c tej Lrstawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w
sklad rnatZeriskie-j wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce rn6.j nra.j4tek odrEbnl,:
I.

Zasoby pienigzrre:



- :jrodi<i pieniEzne zgrotnadzure w walucie obcej, . |rrq 0O\t

II.

l.Dorr o powierzchrri: ......... rr2, o wartosci: tytr-rl prawny, ....uIe. olr-h *t
z. Mieszkanie o powierzchni: rr12, o wartosci: .. ...tytul prawny: . uJq. O}."!"ultrl

3. Gospodarstwo rolne:

rodza.i gospodarstwu' ....$l(.9. @\tl^t powierzchnia:...,.

Ztego tytLrlLr osi4gnqlem(qlam) w rol<u Lrbieglyrn przych6d i doch6d w wysolcoSci: ttig dq$pY

dor,rrk,'tut

Ztego tytulu osiqgnqlem(Elam) w rol<u ubiegtym docli6d w wysolcoSci: ..M,9. Ole.tXct^{

Posiadarn akcje w sp6ll<ach handlowych - nale|y podai liczbg i emitenta akcji: .J.r,te... dp{}q"4\I(I

akcje te stanowi4 pal<iet wigkszy niL l0% akcj i w sp6tce:. . . .llJiQ.. ..Q\c hr"r+.{qu
ztego tytulu osi4gn4tern(gtarn) w rol<u ubiegtyrn doch6d w wysol<osci: ... l|f-s. .0n \lr^,\a

IV.



V.
Nabylern(arn) (nabyt no.i nallonek, z wylEczenienr rnienia przynale2rrego do.jego rla.iqtl<Lr
odrgbnego) od Sl<arbu Pafistwa, inrrej pafistrvowej osoby prawnej,.]edrrostel< samorz4clu
terytorialnego, ich tzwi4zl<ow lLrb od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, ktore
podlegato zbyciLr w clrodze przetargu -nale|y podai opis mierria idatg nabycia, od l<ogo:

tNre dohle^l's"'u'

u.
l. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 (nalezy podai formq prawnq i plzeclniot dzia{alrroSci):

.......1$.s. 9)9 .\qvd

Ztego tytulLr osi4gn4lern(gtarn) w rol<u Lrbiegtyrn przychod idoch6d w wysokoSci: .pl.g. obt"t

2. Zarzqdzan dzialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestern przedstawicielem, petnomocnikiern tal<iej
dzialalno6ci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalr-ro5ci): ... prAe-. .fu.\**.

- "r"oii.i... ..t*ig,'. dokwr.. ..... .. .1... .."CI"u

ztego tytulu osi4gnqlem(Qtam) w rolcu ubiegtym doch6d w wysol<osci: ....t$g. fthttrt

vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

-.iesterl czlonl<iem zarzadu (od kied1,): .....1u1.e,. olg\St

ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..D,ft....dph--tgt

2. W spoldzielniach:
-jestem cztont<iem zarr'aiui"i r.j"ivj, ..uje... gtel-

ts^-t



Ztego tytulLr osi4gn4tenr(gtam) w rol<u ubieglyrn doch6d w wysol<oSci: ..Fjg. * [*1

-.iestem czlorrkiem kornisji rewizy.jnej (od l<iedy): ....$.s.. .tf.t\\

z tego tytuh-r osiqgn4{ern(gtam) w rol<u Lrbiegtyrn doch6d w wysolcosci: . .l$g.

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalrroSci zarobkowe.j tLrb za.jqi,
z podaniern l<wot Lrzysl<iwanych. zl<a2dego .tytLrlu: ...(..... :.i . . .... ... ...
dsql#.4 ..). ..\\+lrr...eni*$ys-"*"...: .)6,^.a1r.6.y. t*q*tu..e.dub\). . .

TX.

Sl<ladnil<i rnienia ruchomego o wartodci powyze.j 10.000 zlotych (w przypadl<Lr po.jazdclw

X.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyzej 10,000 zlotych, w tym zaci4grrigte l<redyty
i poZyczl<i oraz warunki, na .iakich zostaly udzielone (wobec l<ogo, w zwiqzlcu z .jal<im
zdarzenietn w j aki ej wysokoSci) : . . . . . . . 

^149. 

. . . .*. [*t.



CZESC B

Powyzsze oSrviadczenie sl<ladarn Swiadorny(a),i2 na podstawie art.233 { I Kodeksu karnego za
podanie rriepLawdy ILrb zatajerrie prawdy grozi l<ara pozbawierria wolnosci.

3.ru U^ ftqorlr"
(podpis)

I NiewtaSciwe sl<reSl ic.
2 Nie dotyczy dzialakoSci wytw6rczej w lolnictwie w zakresie prodgl<cji roSlinnej i zwierzgcej,

w fornrie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszlcaniowych.

t\\dDh lt-uwpqL.l , g),.9!,rfp4q
(mie.iscowoSi i dara)


