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Zalaczniknr 2

oswrADczEN tE MAJATKOWE
czlonka zarzEdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarzEdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowE osobE prawnq
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Mihsk Mazowiecki, dnia 15 kwietnia 2016r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skNadajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypeNnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6
.,nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skNadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzart do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mat2efskq wsp6lno6ciq
majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienig2ne.

6. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq5ci B za6 informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czEsc A

J a, ni2e1 pod pisany(a), Teresa Stanistawa Bqk zld Kawka
(imiona i naa/sko oraz naaivisko rodcrwe)

urodzony(a) 08 05.1955r. w Starogrodzie

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM

SKARBNIK POWIATU

(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczel przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz U 22006r. Nr 216, poz 1584) oraz ustawy z dnia 5
czerwca l998r.osamorzqdziepowiatowym(Dz U 22001 r.Nr142,poz. 1592zpo2n zm.),zgodniezart 25ctej
ustawy oSwiadczam,2e posiadam wchodzqce w sklad malzehskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce moj
majqtek odrqbny:

L

Zasoby pieniqzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 20 614PLN(malzehska wsp6lnoSc majEtkowa)

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY

na kwotq:



ll,

1. Dom o powiezchni: 136m2 , o wartoSci: 280 000 PLN,.tytul prawny: wlasnos6(Akt notarialny)-malzeriska wspolno6i

majqtkowa

2. Mieszkanie o powiezchni: 59,83m2, o wartoSci: '175 000PLN ,tytul prawny: wlasno5ciowe prawo do lokalu

m ieszkalnego- malzehska wsp6lno56 majqtkowa

3, Gospodarstwo rolne:

$:1ff'.o]i'*".*1=DoTYcZY...'.'..'.'...

Ztego tytutu osiqgnqtem(etam)w roku ubiegtym pzychod idoch6d w wysokoSci: ..,.............

4. Inne nieruchomoSci:

powiezchnia: 5456 m2 (dzialka na kt6rejznajduje siq dom)

o waftoSci: 15 000PLN

tytul prawny: AKT NOTARIALNY-umowa darowizny- malZeflska wspolnoS0 majqtkowa

1il.

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta udzial6w:

242 AKCJE NA OKAZICIELA SERII A SPOI-KI ZAKI.ADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO..MINSK
MAZOWI ECKI" (malzehska wspolnoS6 majqtkowa)

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niZ10% udzialow w spolce: NIE STANOWIA

Ztego tytulu osiqgnqlem(g{am)w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: NIE OSl,{GNELAM

v.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nale2y podad liczbq i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .......,,........

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia pzynaleZnego do jego majqtku odrgbnego) od

Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od

komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy poda6 opis



vt.

1. Prowadzg dzialalno66 gospodarczq2 (nale2y podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZy

- osobi6cie

- wspolnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ................

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): NIE DOTYCZY

- osobi5cie

Ztego tytutu osiqgnqlem(glam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

vil.

1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno5i gospodarczq', NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajql, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytulu: ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM -114213,60 PLN malzenska

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac markq, model i rok produkcji): samochod osobowy PEUGEOT 207 z 2008roku - 14 OOezl malzefiska

X,

Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po?yczki oraz warunkr,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

KREDYT na remont budynku mieszkalnego -kwota 80 00021- Bank Pekao S.A, stan zobowiqzania na

31.12.2015 -8 054 PLN;- malzefiska wsp6tnoS6 majqtkowa
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czEsg B

Powy2sze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za

pozbawienia wolno6ci,

Mihsk Mazowiecki, 15 kwietnia2016

(miejscowo56, data)

Niewla6ciwe skreSli6,
Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roglinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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