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starostyl

Mifsk Mazowiecki, dnia 27 kwietnia2016r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisai "nie dofyczy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZerisk4 wspdlnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj 4tkowe obejmuj e r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomo5 ci.

CZ\SC A
Ja,nthej podpisany(a ) Ewa Urszula Piotrkowicznazwtsko rodowe : Winiarek

(imiona i nazwisko oraznazwrsko rodowe)

urodzony(a) 29 czerwca 1962r. w Warszawre

zatrudniona w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Minsku Mazowieckim

na stanowisku Z-cy Dyrektora Urzgdu

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r, Nr 216,
poz. 1584) oraz ustawy z dnra 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnte z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad matrzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy



II.

1,Dom w budowie o powierzchnt:79,5m2 , o wartoSci ok, 135,000 zl tliut prawny: wlasnoSi-

maj4tek odrgbny

2, Mieszkanie o powierzchni: o wartoSci: -tytul prawny: nie dotyczy

3, Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

o waftoSci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Ztego tytutru osi4gn4trem(gtram) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie

dotyczy

4, Inne nieruchomoSci:

a) dziatkaniezabudowana, powierzchma: |78 m2

o warloSci: ok,17.800 zl

tytul prawny: wlasnoSi akt notarialny nr RAl484l97 - malzeriska wsp6lnoS6 maj4tkowa

b) dzialka zabudowana, powrerzahnia: 0,3002 ha

udzial wynosz4cy ll14 vte wsp6lwlasnorici nieruchomoSci gruntowej o pow,0,3254ha

udziil.wynoszqcy I1200 we wspolwlasnoSci nieruchomoSci gruntowej o pow.0,0591 ha

o wartoSci lqcznej: ok,45,000 zt

tytut prawny: wlasnoSi akt notarialny nr 504012011 - maj4tek odrgbny

c) budynek gospodarczy w budowie o powierzchni: 35,70m2, o wartoSci ok.25.00021 ,

tytul prawny: wlasnoSi - maj4tek odrgbny.

III.
Posiadam udz\aly w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta udzialow: nie

dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz I}Yo udzl.atrow w sp6lce:

Ztego tytutru osi4gn4lem(giam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

w.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale?y podai liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niL l0o/o akcji w sp6trce

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

V.



Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, zwylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Pafstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwr4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
L Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 (nalely podat formg prawn4 i przedmiot

dzialalnoSci) :nie dotyczy
- osobiScie - nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:nie
dotyczy

2. Zarz4dzam dziatralnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naIe?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci) nie dotyczy

- osobiScie - nie dotyczy
- wsp6lnie zrnnymr osobami - nie dotyczy
Ztego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zaruydu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej'(od kiedy): -nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3, W fundacjach prowadzEcych dzialalnolc gospodarcz4: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

VIII.
Inne dochody osi4gane ztyttilu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajEc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: 86.046,39 zl - vqtnagrodzenie zty4ulu
zatrudnienia w Powiatowym Urzgdzie Pracy- maj4tek odrgbny.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji): samoch6d marki Volkswagen
Passat rok produkcjr2004,wartosi ok. 12.50021 - maj4tek odrqbny, samoch6d marki
Volkswagen LT 35, rok produkcji2005, wartoSi ok.16.000 zl - wsp6lwlasnoSi z c6rkq.

X.



zobowiqzania pienigzne o warto$ci powyzej.l0,000 ztrotych,w tym zacia,gnigtekredytyrpoLyczki oraz warunki, na jakich zostary udri.ron. - nie dotyczv

CZESCB

Por+yzsze oswiadczenie skladam swiadoniy( a), i2 napodstawie ut. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Mif sk Mazowieck i.27 .0 4,20 I 6r.
(miejscowoSi i data)

-

' NiewlaSciwe skreslii.
2 r t." Nte dotyczy dzialalnos w rolnictwie w zak:resie produkcji roslinnej
, 3lyieyecei, w formie i Aarstwa rodzinnego,
' Nie dotyczy rud nadzorcz mieszkaniowych,


