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oSWIADCZENIE MAJATKoWE
czlonka zaiz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zaz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4
osol)4 prawn4 oraz osoby \,vydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr
MINSK MAZOWIECKI, dnia 27.04.2018 r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2, JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisae
,,nie dotyczy",

skladajEca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynale2no56 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochodr5w i zobowiqzafi do maj4tku odrqbn,ego i majqtku objqtego
mal2ef skq wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmu.je r6wniez wierzytelno6ci pienieZne.
6. W czesci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czesci B za6 informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomosci.

3. Osoba

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a),
PIOTR RYSZARD STEPIEN
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

5 WRZESNIA 1975 w DZ|ERZON|OW|E.............

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162,po2. '1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 otaz z 200? r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz.'1806) oraz ustawy z dnia 5 czeMca '1998 r. o samorzEdzie powiatowym (Dz. U. z 200'1 r. Nr
142,po2. 1592 otaz z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, 2e po$iadam wchodzqce w sklad
malzeiskiej wsp6lno6ci majAtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrQbny:

Zasoby pleniezne:

-

Srodki pieniQ2ne gromadzone w walucie polskiej: 38 000 ................

-

srodki pieniQ2ne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

-

papiery warto6ciowe: ,NlE DOTYCZY

zwtqzKow, KomunatneJ osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpuiace mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia,-od kogo:
NIE DOTYCZY

vt.
1. Prowadzq dzialalno56 gospodarcz4z (nale2y poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):

NIE DOryCZY

wsp6lnie z innymi osobami

-

Z tego tytulu osiqgnalem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ct: .................................
2. zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nale2y poda6 formQ prawna i przedmiot dzialalno6ci): ......................... .............................
NIE DOTYCZY

-

osobiScie

-

wsp6lnie

;z

innymi

Z tego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w

vfl.
1. W-spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): MARS FINANCE 1 Sp. z o. o. z siedzib4

w Warszawie.

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od

-

jestem czlonkiem 'ady nadzorcze! (od kiedy): 1 GRUDZ|EN 2017

UMOWA ZLECENIE 1O 281,50
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o wartosci powyzej 1o 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y poda6 markQ, model i
rok

skladniki mienia ruchomego
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zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w iym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz
warunki, n€ Jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wlit<iej wysokosci):
KREDYT HIF'OTECZNY - WSPOT.KIIEDYTOBIORCA
UDZIELONY W 2007r.
zoBowtAZANtE 1 45 777,38 CHF
vvYsoKosc zoBowtAZANrA NA DZtEil 31.12.2017t. VVYNOSI 104 325, 12 CHF

Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawre art. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

MINSK MAZOWIECKI, DNIA 27.04.2018r.
(miejscowoSC, data)

1

(podpls)

Niewlasciwe skre6li

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzqcej,
w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

