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Mirisk Mazowiecki, dnia 1g marca 2016 r.
(miejscowoS6)

osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest
nia ka2dej z rubryk.

1.

Nt

do

godnego z prawdE, starannego i zupernego
wypelnie-

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie
lnajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nate2y wpisac ..nie dotvczv".

3'

osoba skladaiqca oswiadczenie QbowiEzlna jest okre5li6 przynale2nos6
poszczeg6lnych skladnik6w maiqtkowvch' dochod6w i zobowiqzafi oo malqtlii ooiCnnego"i
;aiEiku
wsp6tnosciE maj4tkowq.

4.
5'
6'

O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju
iza granicq,
oswiadczenie maiEtkowe obejmuje r6wnie2 wierzyternosci pienig2ne.

"bjit"il;"af2eriskq

w czgsci A oswiadczenia zawartd sq informacje jawne, w czgsci
su zamieszkania

B zas informacje.niejawne dotyczqce adreskladajqcego oslivia-dczenie oiaz'miejsba pltozenla nieruchomoscr.

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a), Krystyna Bozerfa Mirewska - stasinowska
z domu chabiera.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 marca 1952 r. w Mihskrl Mazowieckim

Zesp6l szk6l im' Marii sklodowskiej - curie w Mi6sku
Mazowieckim - dyrektor, Medyczna szkola policealna w
Mihsku Mazowieckim - dyrektor, Radha Rady Miasta rvrinsr<
rvlaiowiecki, emerytura ZUs,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
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Zasoby pienigzne:

-

Srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 16 tysigcy
zl
Srodki pienigzne gromadzone w wa[icie obcej: 2,5 tys. Euro

-

mal2enska wsp6lnos6 maiqtkowa.

malzeriska wsp6lnoS6 majqtkowa

papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwotq:

il.

1.

Dom o powierzchni: 165
majqtek odrgbny'

-

o wartosci: ok. 380 000 zl. tytul prawny: wsp6lwlasnos6 z c6rk4 udzial
%,
Dom w budowie o powierzch ni 240 m' - wartosd zaawansowania
rob6t budowtanych
m2,

na 31 grudnia 2014 r. ok. 790 000 zr, wrasnosc, maiqtek odrgbny,

2'
3.

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyc4y m2, o wartoSci: nie dotyczy.
tytul prawny: nie dotyczy.
Gospodarstwo rolne:

rodzl gospodarstwa: nie dotyczy, polvierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy

rodzal zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w
roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie
dotyczy
4 Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: a) 37g m2 dzialkaprzy
domu,
b) 1736 m 2 dzialka rekreacyjno_ budowlana,

c) 1649 m2 dzialka budowlana.
o

wartoSci: a) wartoSd ok. 6b 000 zl.
b) warto66 230 000 zl,

c) wartoS6
tytul prawny:

a)

ok.1TO 000 zt.

wsp6lwlasnoS6 z

c6rk4

udzial %, majqtek odrgbny,

b) wlasnoSd, majqtek bdrgbny.
c) wlasno5d, majqtek odrgbny.
ilt.
Posiadam udzialy w sp6rkach handrowych
nie dotyczy

-

narezy pod 6 riczbg i emitenta udziar6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz tr)%
udzial6w w sp6rce: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym
doch6d w wysokosci: nie dotyczy

tv.
Posiadam akcje w sp6tkach handrowych
nie dotyczy

-

narezy poda6 riczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy

ni| l}/p/o akcji w sp6lce: nie dotyczy
Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku
ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
V.

Nabylem(am) (nabyl m6j, malZonek, z
fvylqct_"_li".r,mienia przynate2nego do jego majqtku odrgbnego)
od
!.lio,=qo, terytoriarneso, ich zwiqzkow rub odskarko_
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1' Prowadzg dzialalnosc gospodarcz q2
lnalezy podad formg prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

-

osobiScie nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie ddtyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w rokilr ubieglym przych6d
i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2'

Zarzqdzam dzialalnosciE gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
nie dotyczy

-

osobi5cie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d
i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
vil.
1, W sp6lkach handlowych (nazwa, sied4iba
sp6lki): nie dotyczy

-.;estem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rany nadzorczej (od
kiedy): nie dotyczy

kiem komisjirewizyjnej
(od kiedy): nie dotyczy
rqgrqrem(gtam) w
rqku ubieglym przych6d
i

doch.d w wysokosci: nie
dotyczy

nie dotyczy

tyczy
otyczy
o w wysokoSci: nie dotyczy
3,

w

fundacjach prowadzqcych
dziararnos6 gospodarczq:
nie dotyczy

czy
tyczy
w wysokoSci: nie dotyczy

vilf
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dzialalnoSci zarobkowej
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PowvZsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(al' l1-13^?^ti.tiawie
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pozbawienia
plffi;Iil;;l;ienie prawov grozi kara
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Kodeksu karnego za Podanie nie-

r'
Mihsk Mazowiecki, 18 marca 2016
(miejscowo56, data)

gosPeuarzakresie gospoo'zwierzgcej' w formie iizaKresle
Niewla6ciwe skre6li6'
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L"d n adzorczych sp6r{ziet ni mi eszkaniowych,
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