STAROSTWO POWIATOWE
w Mtnsku Mazowlecklrn

oswrADCZENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatowq
osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

(mleJscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jei,eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie dotvczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSi poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi1zafi do maj4tku odrgbnego

i

maj4tku

objgtego malZerhsk4 wsp6lno6ci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienigZne.
6. W czgSci A o5wiadczenia ztwarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wfladczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ\SC A
J

a, nizej podpisany(a),

(

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno5ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz, U. z 2006 r. Nr 276 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dz;ie powiatowym (Dz, U. z 2015 r.
poz. 1445 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tek odrgbny:
I.

papiery wartoSciowe:

-

na kwotg:

II.
z.

Mieszkanie o powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

..

l

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym
4. Inne nieruchomoSci:

m.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - naIeLy podai liczbg

i emitenta udzial6w

Ztegotytuluosi4gn4lem(9lam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci:..

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

nale2y podai liczbq

i emitenta akcji:

.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... , .. ... ..

e/

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym

z. Zarz4dzam
2.
La|LqLLzam szydtatnosol4
gospoaarcz4 lub
dzialalnoSci4 gospodarcz4
przeostawlclele
,l4pr4ocniikiem takiej
luD jestem
Jesrem przedstawiciele
dzialalno{ci (nale?y podai formg prawn? iprzed iot dzialalnoSci): ...

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w

VII.
- iestem czlonkiem zarzadr (od kiedv):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kied

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegly

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

wysokoSci:

l

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

IX.
Sktadniki mienia ruchomego

o

.

kiedy):

wartoSci powyzej 10.000 zlotych

.E,...

..

9..

(w przypadku

pojazd6w

X.
Zobowiyzania pienigLne o wartoSci powyzej 10.000 zLotych, w tym zaciqgnigte kredyty
i poLyczki oraz warunki, na jakich_
dzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie afi..233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolnoSci,

NiewlaSciwe skreslii,
- -,
Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
1' Ni-. e d otyc zy r ad nadzor czy ch sp6ldzielni mi eszkaniowych,

,''

i

zwierzgcej,

