
STAROSTWO POWIATOWE
w Mi6sku Mazowieckim
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oSwrAD c zENrE MAJATKOWE
czlonka z rzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, .kierownika jedno

qrglflacy,49i-pA4ely' osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu z^rzqdzaiqcego powiatow4
osobA prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
izupelnego wypelnienia ka2dej z rubryl<.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dofvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleitnoSd poszczeg6lnych
sldadnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego malZerisk4 wsp6lno5ci4 maj 4tkow4.
4, OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierrytelnoSci pienig2ne.
6' W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnoSci gospodarczej pt'zez osoby petni4ce funkcje publiczne ( Dz. tJ. z 2006 r. Nr 216 ,

poz, l5B4) oraz ustawy zdnia5 czerwca 1998 r, o samorz4dzie powiatowym (Dz. U,22015 r.
poz. 1445 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c te.j ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sktad rnalzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tel< odrgbny:
I.

Zasoby pieniqzrre:
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IV.
Posiadam al<cje w sp6ll<ach handlowych - nalezy podai liczbg i ernitenta al<cji:
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Ztego tytulu osiEgn4tern(gtarn) w rol<u ubiegtyr



V.
Nabylem(am) (nabyt rn6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego ma.j4tku
odrqbnego) od Sl<arbLr Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostel< samorz4dLr
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od l<omunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodze przetargu -nale2y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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1. ProwadzE dzialalnoSi i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie .....W{9...

Z tego tytulu osi4gn4lern(glam) w roku ubieglym doch6d w wysol<oSci: . . . .

-jestern cztonl<iern zarz4du(od l<iedy): il,A.[ 6tE
"r'.'^h""""'F:'

- jestern czlonl<iem rady nadzorczej (od kiedy): Wy-. Afr
- jestenr czlonkiem komisjirewizyjne.j (od kiedy): ...... f/,AA- ......V;

Ztego tytulu osi4gnqtem(glarn) w rol<u Lrbieglym doch6d w wysol<oSci:

" " " li'rin'" " "'
-.jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od l<iedy): ... . ,[n:q. .....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od l<iedy):
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3, W fundacjach prowadzqcych dziatalnoSi gospodarcz4i..... ytru, l&l

- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): . .l/L[\L .. ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od ru.lvj, .. . \,1 {\L... fi

Z tego tytulLr osi4grr4lem(qtam) w rol<u ubieglym doch6d w wysol<oSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zalE(,,

IX.
Sl<tadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y podad markq, model i rol< produlccji):
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Zobowi1zania pieriigZne o warto$ci
i poZyczl<i oraz warunl<i, na jalcich

powyzej 10.000 zlotych,
zostaly udzielone (wobec

w tym zaciqgniEte l<redyty
lcogo, w zwiqzl<u z.ial<im

zdarzenietn, w j al<iej wysokoSci) :

ego tytLrtu:



cznsc B

Pon.rzsze osri'iadczenie skladam irriadonry{a). iz na podsra*ie an.23_; r,s I Kodeksu karneco za
podanie niepra*dr'lub zatajenie pra*dr grozi kara pozbarr.ienia uolnosci_

tYll,,i *' Ltur, e\ 0l k}lt(o /
(uriejscowoSi i data)

I NiewlaSciwe sl<reSl ii.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produl<cji roSlinnej i zwierzEcej,

w fornrie i zakr:esie gospodar.stwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6.ldzielni mieszl<aniowych,


