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powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zanqdzajqcego powiatowq osr
oraz osoby wydaiqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

organizacyjnej
prawna

Mi6sk Mazowiecki, dnia 21.04.2016 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1.

Ogoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie dotvczv,,.

3'

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6li6 pzynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-

kowych, dochod6w
jqtkowq.

4.
5.
6.

i

zobowiqzari do majqtku odrgbnego

i majqtku objqtego mitzerisrq wsp6lnosciq ini-

O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

oswiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienig2ne.
W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo3ci.

czEsc

A

Ja, nizej podpisany(a), Malgorzata Joanna Beczek naz. rodowe Maciejewska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
Zesp6t Szkol

1

3.07.1 966 r w Adam6w

nr

1 im. Kazimierza Wielkiego 05-300 Mihsk Mazowiecki ul. Budowlana 4 - dyrektor,
(miej$ce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. o7s, z 199g i. rur t 13, poz.715 i Nr 162,
po2.1126,21999 r. Nr49, poz.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz.'1g06)
oraz
ustawy z dnia 5 czenrvca_1998 r. o samorzEdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z'2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniqzne:

-

Srodki pienigzne gromadzone w walucie polskiej: 11.021.00 wspolnota matzefiska
Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwote:

il,
Dom o powierzchni: 160 m2, o warto6ci: 500 tys. tytul prawny: wsp6lwlasnoS6 malzehska
2. Mieszkanie o powierzchni: 56,40 m2, o warto5ci:220 tys. tytul prawny: wsp6lwlasnoS6 malze6ska
1.

Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: grunty orne i leSne , powierzchnia: 1,5 ha
o warto5ci: 40 tys.

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: wsp6lwlasno6c malzehska

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
4

Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 185 m2 dzialka budowlana pod domem
o wartoSci: 70 tys.

tytul prawny: wsp6lwlasnoSC malZehska
ilt.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

-

Nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

-

nale2y podac liczbq i emitenta akcji:

Nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
V.

Nabytem(am) (nabyl m6j malZonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrqbnego) od Skar-

bu Pahstwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od konaleZy podad opis
munalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu
'1993
dzialka
rolna
Agencji WtasnoSci
r, Urzqd Miasta w Mirisku Mazowieckim,
mienia idatg nabycia, od kogo:
Rolnej Skarbu pahstwa; 1995 r, Urzqd Gminy w Jeziorzanach

vt.
'1, Prowadzq dzialalnoSd gospodarczq2

-

(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci): nie dotyczy

osobi5cie nie dotyczy
wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: nie dotyczy

2.

Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(naleZy podai formg prawnq i przedmiot dziatalno6ci): nie dotyczy

-

osobiScie nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

vil.
'1.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach:

Nie dotyczy

-

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3, W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:

Nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
vilt.
Inne, dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia 1ub innej dzialalnosci zarobkowej lub
zajg6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaZdego tytulu: 93 289,74 z tytulu zatrucinienla - matiefisfa wspblnota
nii;qtfowa

tx.

skladniki mienia ruchomego w?rto_s9i po1v.vz.9j.J.o^000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych natezy
9
podad markq, model i rok produkcji):
ToYoTA AVENSTS - zoig r - miz6nsra wdp6inota majqtkowa
X.

zaciqgniqte
wlar<ie1
igr'mati

Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powy2ej 1.0 ooo zlotych, w tym
na jakich zostaly udzietone (w-ope_g.!oso, w 2wiqzku z jakim zdarz!ryqry,
mieszkanie w BGZ -77 967,94 cHF: ioot r,,iadluienie 43 62g,69

czEsc

B

warunki,

eczny na
kowa

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

$ 1 Kodeksu

karnego za podanie nie-

Mirisk Mazowiecki, dnia 21.04.2016 r
(miejscowo56, data)

1

(podpis)

Niewla6ciwe skre6li6.
Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
^
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

t

