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powfatu, osoby zarzqdzalEceJ I czlonKa organu zarzEdzalEcego powiatowq osobQ wnq.,,.",....
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Minsk Mazowiecki, dnia 28.04.2017

r.

(miejscowoSi)

Uwaga:

1.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

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

3.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no66 poszczeg6lnych skladnikow majqt-

kowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego

jqtkowq.

4.
5.
6.

i majqtku objqtego

mal2efiskq wspolno6ciq ma-

O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za grantcq.
O6wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.

W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajalcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc

A

Ja, nizej podpisany(a), DANUTA ELZBIETA ROGUSKA

z

d. Teperek

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15 09 1955

r

w Garwolinie

STAROSTWO POWIATOWE w MINSKU MAZOWIECKIM

-

SEKRETARZ POWIATU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petniiice funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z '1998 r. Nr 113, poz 7'15 i Nr 62,
po2.1126,21999 r. Nr49, po;:.483, 22000 r. Nr26, poz. 306 orazz2002r. Nr 113, poz 984 iNr214 po2.1806) oraz
po zapoznaniu sig

ustawyzdnia5czeruvca1998r.osamorzqdziepowiatowym(Dz.Uz2016rpoz814zpo2n.zm.),zgodnie
wchodzqce w sklad malzehskiej wspolnoSci majqtkowej lub sta-

z arl 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
nowiqce moj majqtek odrgbny:

L

Zasoby pieniqzne:

-

srodki pieniq2ne gromadzone w walucie polskiej: 220.000 zt. ( majqtek odrqbny),
srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,
papiery wartoSciowe: nie

dotyczy

na kwotq: nie dotyczy.

il.

1

Dom o powierzchni: 16'1,10 m2,

wtazz

garaZem o powierzchni 36,30 m2 o wartoSci . 500 000 zl. ( szacunek

wtasny), tytut prawny: wspolw.lasn o9c - udzial

2. Mieszkanie

3

/,.

o powierzchni: nie dotyczy,owartoSci: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubieg{ym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

4

lnne nieruchomoSci:

1) dzialka, na ktorej znajduje sig dom o powierzchni 896 m2 o warto6ci 20.000

ic

wspolwlasno

2)

dziatrka

w

- udzial

zl

( szacunek wtasny), tytul prawny:

1/'.

Pracowniczym ogrodzie Dzialiowym

o pow. 480 m2 o

wartosci

nie dotyczy, tytul prawny

uzyrKowante,

3) altana murowano

-

drewniana o powierzchni 25 m2na dzialce wymienionej w poz 2 o wartosci 10 000

zi

/

szacunek wlasny) wlasno6c ( majqtek odrgbny)
ill

Posiadam udzialy w spolkach handlowych

-

naleZy podac liczbq i emitenta udzialirw: nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w spolce: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

tv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych

-

nalezy podac liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% akcji w spolce: nie dotyczy,
Z tego tytulu osiqgnq{em(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy,
V.

Nabylem(am) (naby{ moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego cio jego majqtku odrqbnego) orj Skarbu Panstwa innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego ich zwiqzkow lub od komunalnel osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
naleZy podac opis
mienia i datg nabycia od kogo: nie dotyczy.

-

V.
1

Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq2 (naleZy podac formg prawnq i przedmiot dzia.lalnoSci): nie dotyczy
osobiscie

-

nie dotyczy,

wspolnie z innymi osobami

- nie dotyczy.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczy

z
a

7^--^a-^^
t-:^t.
gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
LazEozam
oztatalnoSciq

(naleZy podac formq prawrrq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy,
osobiScie

- nie dotyczy,

wspolnie z innymi osobami- nie dotyczy.
Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczy.

vil.

1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy,

-

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie dotyczy.

2 W spoldzielniach:

-

nie dotyc;zy,

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy,
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

ZIego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy.

3 W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSc gospodarczq'. nie dotyczy,

dziertalnoSci

-

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy.

vilt.
Inne dochody osiqgane

z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci
- z tytulu zatrudnienia,

zarobkowej lub zajqc,

z

podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: 104,449,38 zl,
tx,

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac markq, model i rok produkcji): samoch6d CHEVROLET AVEO, rok produkcji 2011 wspolwlasnoSc - udzial
1/.

X.
7^h^,^,i^-^^:^
^i,
LvtJv\vtqLdn
rd preniQzne
o waftosci powyzej 10 000

zlotych w tym zaciagniete kredyty i poZyczki oraz

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a) iz na podsiawie

art 233 $ 1 Kodeksu

warrlni<i

karnego za pocanie -,=

prawdy lub zatajenie prarvd;'grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Mihsk Mazowiecki dnia 28.04 2017

r

(mlejscowoSc, data)

1

NiewlaSciwe skreSlic.
Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospocJar'
stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni
mieszkaniowych,
2

