oSwADczENtE MAJATKowE
czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organrzacyrneJ

powiatu, osoby zarz4dzai4cej i czlonka organu zarzEdzaiqcego powiatowE osobq prawnA
oraz osoby wydai4cej decyzje administracyjne w imieniu starostyr
Mirisk Mazowiecki, dnia 3l sierynia 2017 r.
(miejscowo66)

Uwaga:

1. Osoba sktadaiqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupetnego
wypelnienia ka2dei z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnlm przypadku zastosowania, nale2y wpisa6
,,nie dotyczy".

skladaiqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreSli6 prz1male2no56 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod5w i zobowiqzafi do maiqtku odrgbnego i maiqtku objgtego

3. Osoba

mat2efskq ws p6lno6ciq majqtkowq.
4. O6wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczen ie maj qtkowe obejmuje r6wn ie2 wierzytrelno6ci pien iq2ne.
6. W czq6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacie jawne, w czqsci B za6 informacje niejawne
dotyrczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz mieisca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A
Ja, ni2ej podpisany(a),
Tomasz Tran Thanh,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 4 kwietnia 1990 r. w Siedlcach
Referent w Referacie Komunikacjiw Sulej6wku,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelniqce tunkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.715 i
Nr 162,po2. 1126,21999 r. Nr 49, poz. 483,2 2000 r. Nr26, poz.306 oraz z2OO2 r. Nr 113, poz.984 i Nr
214, po2.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142,po2. 1592 oraz z2OO2 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2OO,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art- 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad
maDenskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce moj maj4tek odrqbny:
t.

Zasoby pieniqZne:

-

Srodki pieniq2ne gromadzone w walucie polskiej: 14

-

Srodki pieniq2ne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

-

papierywarto6ciowe: NIE DOWCZY na kwotq: NIE DOTYCZY

OOOzI

il.
1. Dom

o powiezchni: NIE DOTYCZY mz, o warto6ci: NIE DOryCZYtytut prawny: NIE DOryCZY

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY mz, o warto6ci: NIE DOTYCZYtytul prawny: NIE

DOryCZY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: N|E DOTYCZY powierzchnia: NIE DOryCZY
o warto5ci: NIE DOryCZY

rodz$ zabudowy: NIE DOTYGZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY

ZIego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysoko6ci: NIE DOTYCZY
4. Inne nieruchomo6ci:
powieachnia: NIE DOTYCZY
o wartoSci: NIE DOryCZY

tytul prawny: NIE DOWGZY
ilt.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych

-

nale2y podad liczbq i emitenta udzial6w:

NIE DOTYCZY
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2l0o/o udzial6w w sp6he: NIE DOTYCZY
Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: NtE

DorycZy

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

-

nale2y podad liczbq i emitenta akcji: NIE DOryCZY

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni21oo/o akcji w sp6lce: NIE

DOryCry

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: NtE DOTyCZy

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, zvrylqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Pafistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze pzetargu

- nale2y poda6 opis mienia

i datq nabycia, od kogo:

NIE DOryCZY

vl.
1. Prowadzq dzialalno66 gospodarczqz(nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalno6ci):
NIE DOTYCZY

-

osobi6cie

NIE DOryCZY

-

wsp6lnie z innymi osobami

NIE DOTYCZY
Z tego tytutu osiqgnqlem(A+am) w roku ubieglym paych6d i doch6d w wysokoSci: NIE DOTYCZY

2. Zauqdzam dzialalno6ciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (nale2y poda6 formq prawnq i paedmiot dzialalnoSci): NIE DOTCZY

-

osobiScie

NIE DOryCZY

-

wsp6lnie z innymiosobami

NIE DOTYCZY

{L"
1l

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci NtE DOTYCZY

vil.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
NIE DOryCZY
czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem

NIE DOWCZY

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

NIE DOTYCZY

-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

NIE DOTYCZY
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
NIE DOryCZY
2. W sp6ldzielniach:

NIE DOryCZY

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

NIE DOryCZY

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej: (od kiedy):

NIE DOTYCZY

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

NIE DOTYCZY
Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzqcych dziatralno66 gospodarczq:

NIE DOTYCZY

-jestem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

NIE DOTYCZY

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

NIE DOTYCZY

-

jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

NIE DOTYCZY
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: NIE DOWCZY

vilt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

- umowa o pracQ - Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim - 29588,95 zl
- umowa zlecenie - Smart Academy Paulina Woroncow - 985,52 zl
lx.
Sktadniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y poda6 markq, model i rok piodukcji):
samoch6d osobowy Skoda Fabia, rok produkcji 2012
X.

Zobowiqzania pieniqzne o warta6ci potrdlf2$ 10 O0O zl@t" rf, tFn zriagrt*e lredyty i poZyczki oraz
warunki, na jakich zodafy u&ie3or€ $rcbec kogo.
z-fiimzdmer*m, w jakiej wysokoScrJ:
NTE DOTYCZY

wz*ler
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(podpis)

r Niew.la6ciwe skreSli6.

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwiezqcej, w formie i zakresie
gospodarstwa
rodzinnego.
s Nie dotyczy rad nadzorczych sp5ldzielni mieszkaniowych.
z

