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PowrArowE

,..w Mins^ku Mazowlecklm

o WTADCZENTE MAJATKOWE
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz1dzaj4cej i czlonka organu zarz1dzaj4cego powiatow4
osobA prawnA oraz osoby wydaj4cej decyzje administra :yjne w imieniu starostyr
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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Je?eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nale|y
wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleino5d poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w

i

zobowi1zaft

do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.
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po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 2t6 ,
poz, 1584) oraz ustawy z dnra5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. lJ.22015 r.
poz. 7445 z p62n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sldad malhefskiej wsp6lno$ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pieni gzne zgromadzone w walucie pol ski
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- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcei:
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwu,

.....N.1.F.....p.pi:t.9./.:1..

o wartosci : . . . . . . . .N. .r. . t':.
rodzaj zabudowy:

.....

..

.g?.T.Y.

N. I .8.

,^

..

.c.

a.Y.

powierzchnia:.N.rrF-

..

.8" f:!, .1?.Y.

.

tytul prawny: ............ N.. l..t?..... h". i.Y. 9.2.:{ .

.

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegiym przychod i doch6d w wysoko6ci: ...
4. Inne nieruchomoSci:

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

- nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:
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Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

Posiadam akcje w sp6lkach handlo-wych^-pezy goda6liczbq

: : :::: :::t: : :::t:::it l'fi:''d:hdffi:i|ij

i

emiitenta akcji:
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Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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Ztego tytulu osi4gn4lern(giam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
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2. Zarz4dzam dzialalno5ci4 gosp od.arcz4lub jestem przedstawicielem, pelnom-pcnikiem takiei
dzialalnoici (nale|y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci): .[rl.t.€. ..p.2\.Y.A.Y..
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L W sp6tkachhandlowych(nazwa. siedzibasp6tki): ....N.( ..e.....D.."i.Y .17.Y
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Ztegotytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: .Ai tE..AZ%C.AY

VIII.

z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajE6,
kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

Inne dochody osi4gane
z podaniem

uo
IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych
mechanicznych naIeLy podai markg, model i rok produkcji):

X.
Zobowi4zania pienigzne
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przypadku pojazd6w

wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim
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Powyzsze oSwiadczenie sk'ladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 g 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatapnie prawdy grozikara pozbawienia wolnosci,
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' Niewla$ciwe skeSlii.
,'Nie
-,, dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej
w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' N ie dotyc zy rad nadzor czy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.
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