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oSWADczENIE MAJATK
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kieroWnil,oajed
powiatu, osoby zazqdzajqcej i czlonka organu zarz4dzaiqcego powiatow4
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starosty

prawnq

Minsk Mazowiecki, dnia 26.04.2017 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia ka2dejz rubryk.

2.

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

3.

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczegolnych skladnik6w majqt-

kowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego

jqtkowq.

i

majqtku objgtego malfefskq wsp6lno6ciq nra-

4" O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniq2ne.
6. W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a), lwona Warszawska-Lulko,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 08.03 1974 r. w Piriczowie
Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim, Naczelnik Wydzialu Architektury i Budownictwa,
(miejsce 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. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,
poz 1126, z 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.9B4 iNr2'14, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czenryca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz U. 22001r. Nr 142, poz 1592 orazz 2002 r Nr 23,

po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po2.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, po2.1806), zgodnie
arL 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malZefskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub sta-

z

nowiqce moj majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pienigzne:

-

Srodki pienigzne gromadzone w walucie polskiej: 10 000 zl - malZefiska wspolnota majqtkowa
Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartoSciowe. nie dotyczy
na t<wotg:

ll.

1. Dom o powierzchni: 160,05

(w tym powierzchniauzytkowa garaZu 19,35) m2, o wartoSci. 400 000 tytul prawny:

wspolwlasnoSc malZefiska wspolnota majqtkowa

oraz budynek gara2u

o

wartoSci

30 000 tytut prawny:

wsp6lwlasnoSc, malzehska wspolnota majqtkowa.

2

Mieszkanie o powierzchni.

62

m2, o wartoSci: 250 000 tytut prawny: spoldzielcze wtasno5ciowe prawo do lokalu

- malzehska wspolnota majqtkowa,

3.

Gosoodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nte dotyczy, powierzchnia. nie dotyczy
o wartoSci: nie dotyczy

Q-.cL,Jf

rcdzai zabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqtem(qtam)w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie ootyczy

4.

Inne nieruchomo5cr:
powierzchnia: 800 m2
o warto6ci: 60 000

tytut prawny. wsp6lwlasno56 - malzenska wspolnota maiatkowa
ilt,
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

nale|y podac liczbq i emitenta udziat6w:

-

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% udzial6w w sp6ice: nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych
nre dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2

-

100/o

nalezy podac liczbg i emitenta akcji:

akcji w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy
V"

Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu lerytoriainego,-ich zwiqifow luo od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
- nalezy podac opis
mienia i datq nabycia, od kogo: nie dotyczy

V"
Prowadzq dzialalnosd gospodarczq2 (nale2y podac formq prawnq i przedmiot dzialalnosoi): nie dotyczy

1,

-

osobiScie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2'

Zarzqdzam dzia{alnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): nie dotyczy

-

osobiScie nie dotyczy
wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vil.
1 W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): 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(qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2 W spoldzielniach:
nre dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

/-\

rA

\OLiV

-Fstern

czbnkrem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-Jesftrn

czlcnldem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z Fgo tytuhr 6i4nqiem(qram) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: nie dotyczy

3

bfl

frnriaqac{i prowadzqcych dziala noSc g ospod a rczq
I

reets@y
-p*m dnktem
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-g#n
z

qe

:

zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

cdonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

dnkiem

komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

gh-to osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
nie dotyczy

vt
osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi, z podaniem
kwot
kazdego tytulu: wynagrodzenie ze stolunku pracy za 2015 rok - go 7st,zg zl -

z

malzehska

atkowa,

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych_(w przypadku pojazdow
mechanicznych narezy
podqg markq' model i rok produkcji): samochod osobowy Stunnr
ronFOun, rdk produkcji 2006- malzenska
wspolnota majatkowa, samochod osobowy PEUGEOT 508 rok produkcji
2013 - malzefrska wlpolnota majatkowa,
X.

ych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz warunki,
m zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
waniem zmiennym w Banku pKO Bp SA w wvsokosci
i 117 549,89 zl - matzefrska wspotnota majqtkowa
ych w wysokosci 15 000.00 z{ _ malZeriska wspolnota

Ponlfzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstar*b
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotnoSci

aL
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$ 1 Kodeksu karnego za podanie rre

Mifrsk Mazowiecki, 26.04.2017 r
(miejscowoS6, data)

I Niew{aSciwe skreslic.
2

Nie dotyczy dziatalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
i zwierzqcej, w formie I
shva ro@innego.
' NFe doty€zy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowvch,

zakr*Esspcrtal

