OSWADCZENIE MAJATKOWE

,rr'[#t'

radnego powiatu

Mifsk Mazowiecki , dnia. 24.04.2018r.
(miejscowoSC)

Lrwaga:

1. Osoba skladalqca oSwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdE, starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znarduia w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6,,nie dotyczy',.

rubryk.

3. Osoba skladajeca o3wiadczenie obowiezana jest okresli6 przynaleino36 poszczeg6lnych sktadnik6w maiEtkowycll dochod6w i zobowiEzaf do maiatku odrqbnego i mai4tku objetego malieiska wsp6lno6ciE maiqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majEtkowym dotyczy maiqtku w kraju i zagranicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienieine.
6. W czesci A o6wiadczenia zawarte se informacje jawne, w czq6ci B za6 informacie niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomogci,

czEse A
Ja, nizej podpisany(a)

Beata Walas G6rska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 31 grudnia 1966r.

w

Kqtach

.'

Publiczna Szkola Podstawowa im. Kornela Makuszyfskiego w Starogrodzie - dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozEdzie powiatowym (Dz. U.

poz. 1445

z

p62n. zm.), zgodnie z art. 25c tej usiawy oSwiadczam, Ze posiadam wchodzEce
malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej Iub stanowiqce m6j majqtek odrQbny:

z 2015

w

t.

Zasoby pieniezne:
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 12508,49 zl

Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

1. Dom o powierzchni:

r.

sklad

123 m2, o warto6ci: 270000,00 zl
tytul prawny:akt wlasno6ci nr decyzji zezwolenia na budowe NBR 8381/21l90 (wsp6lwlasnoS6 z mezem)

Mieszkanie o powierzchni: nie

dotyczy

o wartosci:

J- Gospodarstwo rolne: nie posiadam

rodzaj gospodarstvva:

...................

............, powierzchnia:............................

q

ulu osiEgnElem(elam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w
wysokoSci:
Z tego

Inne nieruchomoSci:
budynek gospodarczy nr decyzji zezwolenia na budowg NB 703/51-3/29/95 (wsp6lwlasno66 z mq2em)

powiezchnia: 51,3om'z
o wartosci: 30000,00 z+
tytul prawny: akt wlasno6ci
dzialka 900m'? akt notarialny 1339/90 (odrQbn056 majqtkowa)
powierzchnia: 900m2
o wartosci 40000,00 zl

tytuf prawny: akt wfasnosci

ilt.

1. Posiadam udziaty w sp6fkach handlowych z udzia+em powiatowych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby
nalezy podad liczbe i emitenta udzia+6w:

-

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy

ni|

1jo/o udzia+6w w sp6lce:............
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2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
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podai liczbe i emitenta udziai6w: nie dotyczy
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1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

*
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udzialem powiatowych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,
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Z tego tytulu osiqgnqlem (elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

-

nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy

U"

Z tego tytutu osiqgnqt
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Nabytem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od
'ich
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytoriainego,
zwiqzk6w lu6 od
komunalnej osoby prawnej lub zv,tiqzku metropolitarnego nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
pzetargu
nalezy poda6 opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

-

vt.
'1. Prowadze dzia+alnosC gospodarczq (nale2y poda6 forme prawnq i przedmiot
dzialalnosci): nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami

;;",; ;;;;; ;;;;;,i;;;, ;

; ;;;t; ;;;;; ;;;;,,;; ; ;;;;;.;, ;;;il; -

2. Zarzqdzam dzialalnosciE gospodarczq lub

jestem

pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

(nalezy poda6 forme prawnE i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
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W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

"""
- jestem czlonkiem zauqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

v

;"
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'

nie dotyczy

-
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kiedy):
kiedy):

nie dotyczy

nie dotyczy
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Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje6,

z

7

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytu{u:
doch6d osiEgniety z twulu zatrudnienia w Zespole szkolnym w ceglowie w
2017r.

doch6d osiEgniety z tytulu zatrudnienia
slarogrodzie w 2017 t.- 232Sg,Zg zl

w

- 46oE1,62 zl
Publicznej szkole Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego

peinienie obowiEzk6w spolecznych i obywaterskich

-

Rada powiatu

-

1s}g8,2o zl

tx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy
podad markq, moder i rok produkcji): samoch6d osobowy
KrA sportage, rok produkcji 2014,46000,00 z+
(wsp6lwlasno56 z mg2em)

Powyzsze oswiadizenie skladam swiadomy(a),
i2 na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia wolnosci,

Mirisk Mazowie cki 24.04.20
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8r.
(podpis)

