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OSWhDCZENTE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu

RPU/9E654/20

Data:2016-03

1

Mirf,sk Mazowiecki, dnia 09.03.2016

l. osoba skladai4ca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego
prawda,
i zupelnego wypelnieniakahdej z rubryk.
2' Jezeli poszczeg6L,ne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
wpisai "nie dotyczy".
3. ogoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslii przy naleZno
56 po sz;czt:
skladnik6w mai4tkov'ych dochod6w i zobowi4iafi do mai4tku odrgbnego
i maj4tku ob
malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. oswiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granicL"
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wieizytelnosci pienigzne.
A oiwiadczenia
s4 informacje jawne, w czgsoi B zas informac.je
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Ja,nizej podpisany ANTONI

JAN TARCZYNSKI

Urodzony

11.06.1953 w KAROLINIE

Zatrudniony

STAROSTWO POWIATOWE W MINSKU MAZOWIECKIM
STAROSTA

Stanowisko

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z ptzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ograniczeniu prowadzen1
dzialalnoSci gospodarczej,p.rzez osoby pelni4ce funkcje publiczne
( iz. u. 22006r. llr 216
poz' 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie
powiatowym (Dz. LI. z:,2091 r
Nr 142, poz' 1592 z p62n. zm) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam,
ppsiadan
ze P'uDr4u(lll.
zw
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce rn6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ok.50
000 zl malzer[ska wsp6lrroSd

maj4tkowa
- srodki pienigzne zgromadzone w walucie
-

papiery wartoSciowe:

obcej:

nie dotyczy
nie dotyczy

II.
LDom o powierzchni:
176 m2, o wartoSci: 250.000

zl

tytulprawny: wsp6twlasnosd, malzeriska

wspr6lnos6

maj4tkowa
z.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: og6lnorolne, powierzch nia:
29940
rodzaj zabudowy: zagrodowa

m2 o

wartoSci:ok.l50 000 zl

tytul prawny: wsp6twrasnosd, mal'eriska wsp6rnos6
mai 4tkowa
ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym przychodi
doch6d

w wysokosci:

nie dotyczy

4, Inne nieruchomoSci:

Dom mieszkalny rvybudowany jest na dzialce
nr 640 (obrgb 0022 -Karolina) o pow.
012934 ha, z ktdrej 0,1745 ha to
,,grunty rolne zabudowane,r. Dzialk anr 640wchodzi
sklad gospodarstwa rolnego.
powierzchnia: nie dotyczy
o

wartoSci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Budynek gospodarczy (stodola) pow. 1g0 m2 _ (dzierhawa)

III.
Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowych

-nale?y podai liczbg i emitenta udzialow:nie
dofyczy
-udziaLy te stanowi4 pakiet wigkszy ni|
l0%oudzial6w

w sp6lce: nie dotyczy

- ztego tytulu osiqgn4lem w roku ubieglym
doch6d w wysokosci: nie dotvczv

ry.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowvch
- naIe?y podad liczbg i emitenta akcji: nie
dotyczy
- akcje te stanowi4 pakiet wigkszy
to6"k"ji

iiz

;

- ztego tytulu osiQgnElem w roku ubiegrym
cocnoa

sp6lce: nie dotyczy
* *yrotosci, ,rie aoty.ry

v.
Nabylem(am) (nabyll mctj malhonek, z v,rylqczeniem mienia przynaleznego do jego nrajEtku
odrgbnego) od Skarbu. Pafstwa, innej paristwowej osoby pru**.j, jednos-tek samorzqdu'
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby piawnej nastgpuj4ce mienie,
ikt6re
podlegalo zbyciu w rlrodze przetargu - nale2y podai opis mienia i daii nabycia,
od kogo:
nie dotyczy

vr.
l ' Prowadzg dzialalnoSd gospodarczf (naleby podai formg prawng i przedmiot
dziallalnoSci
- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie ziwrymi osobami: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem( w roku ubieglym przychod, i doch6d w wysokoSci:
nie dotyczy

2. Zaruqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikierm
taki
dzialalnoSci (nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy
- osobiScie: nie dotyczy
- wsp6lnie zinrrymi osobami: nie dotyczy
- ztego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: nie dotyczy

VII.

1.

W sp6lkach handlowych(na:zvta, siedziba sp6lki):
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER" Sp. z o.o.z siedzib4 w Konsita
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiern rady nadzorczei (od kiedy): od
31.07.2009 r.
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):
nie dofyczy
Ztego tytulu osiqgn4lem przych6d i doch6d w wysokoSci:

14 898,84 zlprzych6d
13 563,84 zl

doch6d

- stan na dzierfl 31.12.2015 r.

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

dotyczy
iedy): nie dotyczy
kiedy): nie dotyczy
doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

e

3.

w

fundacjach prowadz4cychdzialalnosi gospodarcz4: nie dotyczy

dotyczy
edy): nie dotyczy
kiedy): nie dotyczy
doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

e

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci
zarobkowej lub zajr;6,
kwot uzyskiwanych z"ku;zdego tytulu:
Zatrudnienie w Starosfwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim
z podaniem

ZG ZOSP RP

lS9

54014421

(nagroda) I 3gg,75 zl

x.

pojaz<low
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zNotych(w przypadku
poda6 markg, model i rok produkcji):
mechanicznychnale|y-SkOu,4
OCTAVIA T9UR (2009) mal2ef,ska wsp6lnoSd maj4
Samoch6d osobowy

X.
kredfiy
Zobowi4zania pienigzne o warto6ci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciEgnigte
jakim
\po^yczkiorai warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkttz
zdarzeniem. w jakiej wysoko6ci): nie dotyczy

<--

powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy, iz na podstawle art. 233 $ 1 Kodeksu lcarnego
lno ci'
p o danie ni eprawdy lub zataj enie pr awdy gt ozi kara p o zb awieni a wo
S

Mirisk Mazowiecki, 09.03 ,2016 r.
(miejscowoSi i data)
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