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czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powratu, kierownika J ednostla
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj1cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego

w M16sku Mazowlecklm
Biuro

ADCZENIE MAJATKOWE wPr dnia"

Podpis.. "..

S'TAROSTWO POWIATOVUE

ne w lmlenrupowiatowa osoba prawn4 oraz

MINSK MAZOWIECKI, dnia t5.02.2016 r.
(miejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego zprawdq, starannego i

zupelnego wypelniani a kuzdej z rubryk.
2. Jeaeh poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,

naIe?y wpisad ..nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoi(,

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku
odrgbne go i maj 4tku obj gte go malhenskq wsp6 lno S ci4 maj 4tkow4.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju I za granrcq.

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.

6. W czgsci A oSwiadczenra zawarle s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktradaj4cego oSwiadczenie maj4tkowe oraz

miej sca polohenia nieruchomo Sci.

CZESC A

I a, nizej podpisany WOJCIECH OSINSKI
- (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 20.02.1973 r. w MINSKU MAZOWIECKIM

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM
NACZELNIKWYDZI*,!,J*G",9,"1,| P"P*Sffit"TjERUCHoMoscIAMI

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia l99l r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r' Nr 216,

poz. 1584 z pofun. zm) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.

tJ, z 2013, poz, 595 ze zm.), zgodnie z art, 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam

wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce majqtek odrqbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 62000 zl (mallehska wsp6lnoSd

maj4tkowa)
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY na kwotg: NIE DOTYCZY



II.

l. Dom o powierzchni:NIE Doryczy m2, o wartosci: NIE Doryczy
tytui prawny: NIE DOTYCZY

2, Mieszkanie o powierzchni;.59,10 m'764,70 m2 zpiwnic4), o warlosci: 300 000 zl,
tytul prawny: Wtr ASNOSC (matzeriska wsp6lnoSi maj4i[owa)

3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj gospodarstwa: NIE DorYCZy powierzchnia NIE Doryczy
o wartoSci:NIE DOTYCZY
rodzal zabudowy: NIE DOTYCZY
tytul prawny: NIE DOTYCZY
Ztego tytutru osi4gn4lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: NiE
DOTYCZY

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: NIE DOTYCZY
o wartoSci:NIE DOTYCZY
tytul prawny: NIE DOTYCZY

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalely podai liczbg i emitenta udzial6w: NIE
DOTYCZY
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzialow w sp6lce: NIE Doryczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE Doryczy

IV.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale|y podac IiczbE i emitenta akcji: NIE
DOTYCZY
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL r0% akcji w sp6lce: NIE Doryczy
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE Doryczy

V.

Nabylem (nabyt m6j mal2onek, z wy\qczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafrstwa, innej paristwowej 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:
NIE DOTYCZY

VI.

1, Prowadzg dziaLalnol(, gospodarczq2 (nale|y podai formg prawnq i przedmiot
dzialalnoSci) : NIE DOTYCZY
- osobiScie: NIE DOTYCZY
- wsp6lnie zinnymi osobami:NIE DOTYCZY
Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: NIE
DOTYCZY

2, Zarzydzam dzialalnoici4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y podac formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): NIE
DOTYCZY
- osobiScie: NIE DOTYCZY
- wsp6lnie zrnnymr osobami: NIE DOTYCZY
ztego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DorYCZy
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VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarz4dt (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

2. W sp6ldzielniach:NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY
Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno(:c gospodarcz4: NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):NIE DOTYCZY
- jestem cztronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY .

Ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

VIII.

Inne dochody osi4gane z tytilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytutru:

UMOWA O pRACE - DOCHOD ZA RO ( 2015 - 85 222,94 zL (malzefska wsp6lnoS6

maj4tkowa)

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zLotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):

FORD FOCUS 2009 r. (malZehskawsp6lnoSi maj4tkowa),

X.

Zobowi4zama premgane o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
po1yczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim

zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):NIE DOTYCZY

/



cz4sc B

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy( a), iz napodstawie aII. 233 $ I kodeksu karnego
za p o danie ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gri ozi ku i po zbawienia wo lnoi ci,

MINSK MAZOWIECKI, 1 5,02.2016
(miejscowoii, data)

Qttn&'

olnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
stwa rodzinnego.

i mieszkaniowych,


