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ENIE MAJATKOWE
onaz osoby wydajilcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Mirisk Mazowiecki, dnia 24,04,20,16 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia ka2dej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq
czv".

3.

Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-

kowych, dochod6w
jqtkowq.

4.
5.
6.

w konkretnym przypadku zastosowania,

nale2y wpisa6 ,,nie <lotv-

i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mitZeristq wsp6lno6ciq m;-

O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
O6wiadczenie majqtkowe obejmuje rriwnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.
W czg6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a), Stanislaw Smater,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

1

1-08-1957 w Elku, woj. warrnifisko-mazurskre

Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim, Naczelnik Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r, Nr 113, poz.715 i Nr 162,
po2.1126, z'1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzzldzie powiatowym (Dz. U.22001 r. Nr 142, poz.15g2 orazz 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, N|113, poz.984, Nr 153, po2.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgqdnie
z arl, 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malZeriskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniQZne:

-

Srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej - 2441,43

- malZehska wspolnoSci majqtkowa

Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wafto6ciowe: nie dotyczy
na kwotQ:

il.

1. Dom o powierzchni:

m2, o wartoSci:

tytul prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 85,7 m2, o wartoSci: 50000 tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:

- malzeriska wspolwlasnoSd majqtkowa

, powierzclrnia:

o warto6ci:

rodzl zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam)w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci:

4, Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: T+z 0,12 ha dz. 14El|E i 1lS2 z 0,43

dz Nr 148t6 i 148114

o wartoSci: 50000

tytut prawny: wspolwlasnoSC

- majqtek odrqbny

ilr.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych
Nie dotyczy

nalezy podaC liczbg i emitenta udzial6w:

-

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210%, udzialow w sp6lce: nie dotyczy

ztego tytutu osiqgnqlem(gtam)w roku ubielglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
lv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

--

nalezy podac liczbg i emitenta akcji:

Nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni? 10% erkcji w spolce: nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubierglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od Skar-

bu Paristwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiEzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce miernie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu
nale2y poda6 cpis

-

mienia i datg nabycia, od kogo: nie dotycz:y

vt.
1, Prowadzq dzialalnoSd gospodarczq2 (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

-

osobiScie nie dotyczy

wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dzialalno3ciq

gospodarcz,q

lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

(naleZy podad formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

-

osobiScie nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczy

vil.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spo.lki): nie

-

dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kledy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
2, W sp6tdzielniach: nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytutu osiqgnqtem(qlam)w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci: nie dotyczy

dzialalnoSci

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnoSC
gospo darczq: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
nie dotyczy
czlonkiem rady nadzorczej (od liiedy):
nie dotyczy
-Jestem
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy): nie dotyczy
-

-

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku
ubiegrym doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

vlil.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia
lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqc,
uzyskiwanych z kazdego tyiulu: stosunt..k
prr.v- aqqiz,gi'l"rmowa zlecenie

izooo

majqtkowa,

z

podaniem rwot

- mal'eriska wsp6tnos6

tx.
sktadniki mienia ruchomego o.warto-sci powyzej '10
000 zrotych-(w przypadku pojazd6w mechanicznych
nare,y
skodrioti*i.;";;"r;;'ti.;izbod-

podac markq, model i rok p-rodukcji):

iia'ii"6rlr'il,rp6lwlasno6c majqtkowa

X.

zobowiqzania pieniqzne o wartosci powy2:ej
1o 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty po2yczkioraz
warunki,
w iwiqzku, i"kii ,ai*eniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy

i

na JaKlcn zostaly udzielone (wobec kogo,

czEsc

B

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a),
i2 na podstawie art. 233
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbrawienia
wolno6ci.

Mihsk Mazowiecki, 24-04-20i6

g 1 Kodeksu

karnego za podanie nie-

r.

(miejscowoSC, data)

1

NiewlaSciwe skreSlic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie
w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w
formie i zakresie gospodarrodzinnego.
j- stwa
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzierni
mieszkerniowvch.
2

