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Uwaga:
jest do zgodnego z prawdQ, starannego
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3. Osoba ,kluduiA-"u
'r-r---oswiadczenie obowiqzanaizopowi4zaf
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Swiadczenie oraz miejsca

niejawne dotycz4ce adresu
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polo2enia nieruchomoSci.

cznsc L
Teperek
ntzeipodpisany(a) Danuta ElzbietaStrejczyk z d'
rodowe)
oraznazwisko
(imiona i nazwisko
urodzony(a) 15.09.1955 r' w Garwolinie
Sekretarz Powiatu
Starostwo Powiatowe w Mifrsku Mazowieckim a)
funkcj
lub
(miej sce zatrudnienia, stanowisko

Ja,

I.
ZasobY PieniEZne:

200'000 zl' -,majqtek odrgbny'
- srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:
- Srodki pienigZne zgtomadzone w walucie
-

papiery wartoSciowe:

NIE

Dorvczv

na

obcej:

kwotg:

NIE

NIE

DorYCZv

Dorvczv

il.
wartoSci:
Dom o powierzchni: 161, 10 m2 wrazz garaZemo powierzchni 36,30 m2 , o
500 000 zN. (szaattek wlasny) , tytul plawny: wsp6lwlasnoSf -udzialVz'
Z. Mieszkanie o powierzchni: NIE DorYCZv m2, o warto(;ci" un norvczv
t1'tut prawnY: NIE DITYCZY
3" Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DorYCZy powierzchnia: Nrc oorvczv

1.

o wartoSci:
rodzaj zabudowy:

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

tytul prawny:
Z te go tytulu o s i 4gn4lem

N]E DOTYCZY

f#iflrY";?o" ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:
l) dzialka,na kt6rej znajdujesig dom o powierzchni 896 ffi2, o warto6ci: 20 000 z)' (szacunek
wlasny),ty1ail.prawny: wsp6lwlasno6(' - udzial Yz'
2) dziatkaw Pracowniczym Ogrodzie Dzialkowym o pow. 480 rn2 , o watto$ci: nie dotyc4r '
kowanie,

3)drewnianaopow.25m2nadziatcewymienionejwpoz.2,
zl.

(

szacunek

wlasny) , wlasnoS6 ( maj4tek odrqbny )'

ilI.
Posiadam udzialy w spolkach

*il}::t"h

-

naleLy poda6 IiczbE

i emitenta udziaN6w:

I\oh udziaL6w w sp6lce: NIE D9TYCZY
Z tegi tytiu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci'- twn oorvczv
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni?

IV.

posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalely poda6 Iiczbq i emitenta akcji: NIE DorvczY
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0o/o akcji w sp6lce: NIE DorYCZv
Z tigotytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE Dorvczv

V.
do jego maj4tku
Nabylem(am) (nabyl moj maNaonek, z wyN4czeniem mienia przynaleZnego
ek samorz4du
odrginego) od
mienie' kt6re

terytorialnego,
podlegalo ,bYc
VI.
1.

Prowadzs dzialalnolcgospodarcz

od kogo:

{

(naIeZy poda6 formq prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
- osobiScie
NIE Dorvczv
osobami
- wsp6lnie zinnymi
Ztefotytulu osi[gn4tem(elam) *

i*X]Yl11tvmprzvchod

i doch6d w wvsokoSci:
pelnomocnikiem takiej

dzialalno1cr4 gospodarcz4 lub j estem przedstawicielem,
dziaNalnokci (nale|y podae formg plawn4 i przedmiot dzialalnosci):

2. Zarzrydzam

NIE

NIE DOTYCZY
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami NIE Dorvczv
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

D)TYCZY

NIE D,TYCZY

vu.

NIE Dorvczv
W sp6lkach handlowy ch (nazwa, siedziba sp6iki):
NIE DITYCZY
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
NIE DITYCZY
(od
jestem
kiedy):
czlonkiem lady nadzorczej
NIE DorvczY
- jestem cztronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
wysokoSci: NIE DorvczY
w
doch6d
roku
ubieglym
w
Ztego tytulu osi4gn4lem(giam)
NIE DOTYCZY ,
2. W sp6tdzielniach:
NIE DorYCZv
- jestem cztronkiem zarzqdt (od kiedy):
NIEDorvczY
-jestemczlonkiem radynadzorczei' (odkiedy):
NIE DITYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NIE Dorvczv
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSl gospodarcz4: NIE DorvczY
NIEDorvczv
-jestemczlonkiem zarzqdu(odkiedy):
NIEDITYCZY
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
NIE DITYCZY
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego t1'tulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci, NIE D)TYCZY

1

,

VIII.

Inne dochody osi4gane ztylulu zatrudnienia lub innej dziatalno!;ci zarobkowej lub zaiEc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaLdego tytulu:
Dochodv ztytv\u zatrudnienia- 118.91I,46 z). (maj|tek odrqbny),

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10'000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podad markE, model i rok produkcji):
Samoch6d cHEVRoLET AVEo , rok produkcji 201 1, rvsp6lwlasno Si (udziat %)
X.
Zoborviqzania pienigZne o rvartoSci pn,,r;ze-i 10"000 dotl'ctr- rl' tllrrl zaciqgnigte kredYl
i po2yczki oftIz warunki. na jakich zogal]'udzielom (rrotrec kogo. n ztrtqdru z ja[irrt
zdarzeniem.

r",

jakiej rtysoLoitil:

r:=

!-tl:-r'az-J

Furr1rc si*iadcznie sttrdsn Ss-iadomltz), tlrapodrax'ie art. 213 $ I Kodeksu
a pofuk ni,epmftd'' hO zaeimie Frdsdy grozi kara po&rwienia wolno$ct.
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Ni*tld**

skreitii.

,' Nie dotyczy dzialalnoici tv)t\\srczej rv rolnictrvie rv zakresie prodtlkcji roSlinne.l i
rodzinnego,

I Nie dotyczy rad nadzorczycl'r sp6ldzielni miesz-Iianiolvych

zrvierzgcej,

rv formie

i

zakresie gosPodarsnva

