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oSwauczENrE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarzz4dzaj4cego powiatowq
osob4 prawnq oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne rv imieniu starostyl

Mifisk Mazowiecki, dnia 27.04.2017
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeZ'eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry
wpisad "nie doficzy".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przyn:lle2noSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zaft do maj4tku odrgbnego i malatt<u
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejrnuje r6wniei wierzytelnosci pienigine.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za(i informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczeni<: oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

cznsc A
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rankows ka

(imiona i nazwisko oraznarwisko rodowe)
urodzony(a) 20.07.1975 rok w Siedlcach
Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Mirisku Mazowieckim
dyrektor
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Drz. U. z 2006 r. Nr 276 ,
po2.7584) orcz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ.22016 r.
poz. 814 z poLn. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad
malzeflskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbn.y:
I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:.

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcei:

paprery wartosclowe:

-

"'

na kwotg:

,r.
l.Dom o powierzchni:129 m2, o wafto6ci:
powierzchni:

z. Mieszkanie o

..

..ffi2, o

3. Gospodarstwo rolne:

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci:
4. lnne nieruchomo6ci:

powierzchnia: 198 m'dzialkanakt6rei stoi dom
o wartoSci: 70.000 tys.

tytul prawn/:

mal2eriska wsp6lno6i maj4tkowa

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz

-

10%o

nale2y podad liczbg i emitenta ud,zial6w:

udzialow

ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje

w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitentia akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz

l\yo akcji w sp6lce:

ztego tytulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VI.

L

z

Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczf (nale|y poda(, formg prawn4

i

tego tytulu osi4gn?lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w rvysokosci: .. . .

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, pelnonr]ocnikiern takiej
dziulelnn4rl (nolcitr
nnrlqX f^,.,-o
l-:^1^t--^r^:\. ......
dzialalnosci
(nalezy podai
formg prawnQ ii przedmiot
^--^A^2^+ dziatalnosci):
.....,.

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosc;i:

VII.

;;;s;;;"il ;;i;;d;;i;i;,"j * ."r.,
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-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

il;;k;;;i;

i" .'

...

...

.

z

-

tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ... ..

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosr:i:

VIII.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego
mechaniczn

y

o wartoSci powyzej 10.000 zlotych
ch nale2y podai markg, model i rok produkcji): ...... ..

przyppdku pojazdow

X.
Zobowi4zania pienig2ne o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych, w lym zaciQgniqte kredyty
i po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w ztryi4zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

cz4sc
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy( a), iz napodstawie art.
233 g
pod ani e n i eprawd y I ub zataj en ie prawd y gr ozi kar
apozbawi enia wo lnosr;i,
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" Nre dotyczy rad nadzorczych
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