o Swt A D czE N t E M A J AT Ktcw E

radnego powiatu

Mifsk Mirzrovr,riecki ,
(miejsccwoSi:)

dnia. 14.09.201gr.

I xaga:
L' osoba skfadajqca

'oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego u,ypelnienia kaicle.j z rubryk.
2' Jeieli poszrczeg6lne (rbryki nie znajdujq w konkretnym przypadku
zastosowania, naleiy wpisa( ,,nie dotyczy',.

3' osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana iest okre5lid przynaleinosc poszczeg6lnyctr
sklarlnik6rw majqtkrrwych, dochod6w

i
zobowiqzaf do nrai4tku odrqbnego i maiqtku obietego marieriskq wsp6rno5ciq
malqt[owE.
4. oswiadczenie o st'nie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granicq.
5. oswiadczenie o stanie maiqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniqine.
6' w czqsci 'A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacie niejawrre
dgtyrczqce adresu zanrieszkania
skladaiqcr:go oSwiacrczenie oraz miejsca poloiienia nieruchomosci.

czEsc

A

Ja, nizej podpisany(a)

Beata Walas G6rska
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodower)

urodzony(a) 3'l grudnia 1966r.

w

Kqtach

Publicz:na Szkola Podstawow'a im. Kornela Makuszyliskiiego w Starogrorlzie dlyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lutl funkcia)

pozapoznaniu si(?2: przepisami ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie polviatgwym
(Dz:, U. z 20'll. r.
poz2n' zm), zgodnie z aft.25c tej ustawy oSwiadczam, ie pos;iadam
wch;d;:Ece w sklad
malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrgbny:

poz' 1445 z
t.

Zasoby pienigzne:
Srodki pierrigzne zgromadzone w walucier polskiej: 23857,72 zl

Srodki pierrigzne zgromadzone w walucier o56".1, nie dotyczy

papiery wartoSciowr:: nie dotyczy
... na kwotQ:

rt.
1. Dom o p,owierz:chni: 123 m2,

o wartosci: 270000,00 zl
tytul prawny:akt vrlasnoSci nr decyzji zezwolenia na budowQ NBFt 8381/21lg} (wsprolwlasnoSr; z m€rzem)

2.

Mieszlianie o p,owierzchni: nie

dotycz:y

o warto6ci:

3. Gospodarstwo rolne: nie posiadam
rodzlgospodarstwa: ..............

prtvlie,rzchnia:

o wanosct:

rodzaj zabudor,vy:
trrlt tl nrrrrrnrr'

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci

4.

Inne ni'eruchc'mo6ci:
budynek gospo,carczy nr decyzjizezwolenia na budowq NB 70:3/51-3l2glgs (w,sFr6lwliasnoSi;z
mqzem)

powienzchnia: 51,30m2

o wartc,Sci: 30000,00 zl

tytut prawny: akl wlasnoSci
dzialka 900m2 akt notariatny 1339/90 (odrqbno60 majqtkowa)
powierzchnia: 900m2
o wartoSci 40000,00 zl

tytul prawny: akt wlasnoSci
il1.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem powialowych osop pravrnych lub pr::edsiqbiorc6w,
w ktorych uczestniczq takie osoby
nal-ezy podac liczbg i emitenti udzialow:
nie dotvczv

-

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 1D% udzialow w spolce:

ztego tytulu osiilgnqtem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udz:ialyw innych spolkach handlowych

-

nale2y podac liczbg iemiternl:a uclzialow: nte clotvczv

Z tego tytulu osiilgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko$ci: nie dotyc,z1,

tv.

1. Posiadam ak,:je w sp6lkach handlorvych
w kt6rych uczestniczq takie osoby

z

udzialem powiatc,wych osob prerwnychr lub prrzedsiqbiorcc,w,

-.nale2y podac liczbg iemitenta

akcje te stano',rriq pakiet wigkszy ni2

1t)o/i:o

akr:ji: nier dotyczy.....

akcji w sp6lce: nie dot,yczy

Z tego t'1tulu osielgnqlem (glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczrl

2. Posiadam akcje lv innych spolkach handlowych

-

nalezy podac liczbq i emitenta iakcji: nie doty'czy

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d
w wysokoSci: nie dotyczy
V.

Nabylem(am) (nrab'yl moj malzonek, z
'rrvylqczeniem mienia przynale2nego do jerlo n,rajqtku odrqrbrrego)
.d
Skarbu Panstwa innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytoriatnego, ich zuriqz1otu lub od
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitJrnego
nastqpujqce mienie, ktore prrdlegalo ztryciru vy drod;:e
przetargu '- nare2y podac opis mienia i cratq nabycia,
od kogo. nie dotyczy

vt.
1

'

Prowadzg dzialerlnosc gospodarczq (nale2y poda6 formg prawnia przedmiot
i
dzia,talno,sci): nie clotvcz:v
osobiScie
wsp6lnier z inn,lmi osobami

Ztego t14utu osiqgnqfem(glam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci:
rrie dotyczy
z. zarzqdz:am d;lia'lalnosciq gospodarczq lub jestem przedstarrrricielem,
pelnornccnikiem takiej dzialalno6c;i
(nalezy podai formg prawnE i przedmiot dziararnosci): nie dotyczy
osobiScie
- wspolnie z innymi osobami

ztego tytutu osiqgnqlem(gtam) w

rokur ubiegtym dochod w wysokosci:

vil.
W spotkacfr handlovrych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy
-.;estem czionkiern z:arzqdu (od kiedy):

- Jestem czlonkiern rady

-

nadzorczej (od

nie dotyczy

kiedy):

nie dotyczy

kiedy):

nie dotyczy

lestem czlonkienr komisji rewizyjnej (od

Ztego tytulu osiqgnzllem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

vill.
lnne dochody

osiqrgarne

z tytulu zatrudnienia lub innej

dzialalnoSoi zarobkowej

lub zayic, z porlaniern

kwot

uzyskiwanych z ka:idego tytulu:
z tytulu zatrudnienizl rv^Publicznej szkole podstawowej im l(ornela
Makuszynskiego w
Starogrodz:ie od 01 .01.201g r. do 14.09..201A r._ SS?0i,3!;
pelnienie .bowiEzkr5w sporecznych i obyvraterskich
Rada powiatu 1701 7,3g

dochod os;iqgniq'ty

-

-

zl

tx.
skladniki nnienia rur:homego o wartosci powyzej 1o 000 zlotych (w
przypadku poja:zd6w rnechaniczny,ch narez),
podac markg, modell i rok produkcji): sanroch6d
osobowy KIA sportage, rok produkc.Li 2014,460011,00 zl,
(wsp6lwlas;noSc ;r nrezem)

X.

Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powlze.j 10 ooo zlotych,
y tym zaciqgnigte kredyty i po2yczkioraz waruntli,
na jakich zostalv udzielone (wobec kogo, w2wiqzxuii-aki-i'zbairJniern:;,
jr-G;;yr;oko,sci):
nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadorny(a),i2napodstawie
prawdy lub zata.lenier prawdy grozi kara pozbawienia
wolnosci.

Minsk Ma;zowiecki 1 4.09.20 1 gr.

art 233 $ 1 KodeksLr

Karnego za prodanre nie-

r(,'Cd,a-,
. ..........v"....../.

