o

swt ADczE N t E MA.l ATKOWE
radnego powiatu

MINSK MAZOW|ECIit,

dnia 14.0g.2018

r.

(maejscowoSc)

Uwaga:

1. osoba skladajEca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodrrego z prawd4, staranrrego
i zurpelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2' Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym pr.zypadku zastosowaniar, nale2y wpis4c
,,nie
dotyczy".
3' osoba skladajqca o5wiadczenie obowigana jest okreslic przynale2no5c posz:czegolnych skfadnik6w
maj4tkowych, dochodow i zobowiTan do maj4tku odrgbnego i maj4tku objqtego mal2erisk4
ws;p6lno6ci4

maj4tkow4.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju iza grainicq.
5. oswiadczen ie maiqtkowe obej muje r6wnie2 wierlytel nosci pien ig2ne.
6. W czq5ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czqsci i zaS informacje niejawrre
dotycz4ce:
aclresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsc:a polo2enia nieruchornoSci.

c;zqsc A
Ja, ni2ej pod pisany(a),

PIOTR RYSZARD STEPIEN
(irriona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

5 WRZESNtA 1975 w DZtERZoNtowtE.

RI\DNY

RI\DA POWIATU MINSKIEGO
(mre1sce zatrudnienia. stanowisko lub funkcia)

po

zapoznanlu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro,wadzenia
dzalalnoscr
gospodarczeJ przez oscby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679,
z 199ti r. Nr i13, proz:. 215 r Nr
162,po2 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2O0O r. Nr 26, poz 306 oraz z 2002 r. Nr 1.13, poz.
9g4 i Nr 2:.14.
po:2.'1 806) oraz ustawy:z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z',;-OCt1 |.. trl|. i,l2,poz.1tlgi,.
orztzz2002r' Nr23,po;r.220, Nr 62,po2.558, Nr 113,po2.984 Nr 153, poz. i271,Nr 2OC, po.:.
16gti iNr214,
po'z' 1806), zgodnie zarl-25c tej ustawy oswiadczam, ze posia<iam wchodzqce
w sklacj matzenskiej vrr;polnosc
melqtkowej lub stanowiq,ce moj majqtek odrqbny:
L

Zasoby pienrqzne:

-

srodki pieniqzne gromadzone w walucie polskiej: 42

-

Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYC,ZY..

-

papiery wartoSciowe: .NlE DOTyCZy

na Kwotq:

OOO

il.

1. Dom o powierzchni:

........

2

Mieszkanie o powierzchni:

3

Gospodarstwo rolne;:

. m2, o

warto6ci:

mz, o wartosci:

......

...... tytul prawny: NIE lt)OTyCZy
...... . ... tytul prawny: NIE Dri:)T)fCZY

rc'dzai gospodarstwa: NIE DOTYCZY..........

powierzchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tylui prawny: .,......

Z :ego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym
przychod i dochoo w wysokosci:
4. Inne nieruchomo6ci;
powierzchnia: NIE DOTyCZy

o wartoSci;

tytul prawny:
ilt.
Posiadam udzialy w sp6lkac h handlowych

-

nale2y podai licz:bq i emitenta udzialow

NIE DOTYCZY

udz:ialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210%
udzialow w spolce:

.

Z tergo tytulu osiqgnqrenr(qlam) w roku ubieglym
dochod w wys'koscr
tv.

Posiadanr akcje w sporkach handrowych

-

narezy podai riczb,? i emitenta akcji

NIE DOTYCZY

akr:1e te

slanowiq pakiet wiqkszy ni2

jOo/a

akclr w spolce

Z tego tytulu osiqgnqlem (qlam) w roku ubieglym
dochod w wvsokosci
V,

Nab'ytem(am) (nabyt mQ malzonek, z wylqczeniem
mienia prz,lnale2nego do lego rnie;qtku odrQbnrago) r:r1
Skarbu Panstwa' innei pairstrlvowel otooy prawnei, jednostei<
samorzqdu terytorialnego, i,:h zwiitrzk(>v,r,
kotnunalnej osoby prawnej lub zwrqzku metropolitalnego
n€is:Qpujqce mienre,'ktorer podregato zbyTciu
przetargu
n,
drcrdze
- nale2y podai opis mienia I datq nabycia, ocl tiogo:
NIE DOTYCZY

vt.

l

Prowadzq dzialalnosc gospodarczEz(nale2y podai formq prrawnq
r przedmiot dzierlalnosci):
NIE DOTYCZY

osobiScie

wspolnie z innymi osobami

--

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i
dcchod w wysokosci:

2

Zarzqdzam dzialalnosciq-gospodarczq lub jestem przedstavvicielem,
pelnomocnikir:lm taklej
dzialalnosci (nalezy podai formq prawnEi przedmiot dzialalnoSci):
..... ........
NIE DOTYCZY

osobrscie

-

- wspolnie z innymi
osrloaml
ZI'?go tytulu osiqgnqlern(qlanr)w roku ubiegiym dochod
w
wysokosci...

vtl

,

ly;i"?tg"l,,:uno

Jestem czionkiem
-kiedy):

-

o*l"n

(nazwa, siedziba sporki): MARS Flr\rANcE 1
Sp. z o. o. z riiedzir;1

zarzadu

jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): 1 GRUDzrEtt
:zorz

-Jr-.stem
kiecly):

czlonkiem kornisji rewizyjnej (od

Z lego tytuiu osiqgnqtenr(qtam

2.

bd

\A/

)

w roku ubieglym dochod

*

*v",,r.os,r,,

ii

tos

,,1

spoldzielniach:

/:'.

NIE DOTYCZY.........

--

.

Jesterx czlonkiern zarzqdu (od

kierdy):

;_l:r,tutn
kir;dy)

cztont<iem re,OV

n.iror.zep

(od

Z tr-'go tyturu osiqgnqlern(qlam) w
roku ubieglym ciochod w wysokosci
3. \A/ fundacj""r,

pro*r,i1iiv"n J.

"iuiloJe
...............NtE DOTyczy......
....

go.podu..ri

lestem czlonkiem zarzqdu (od
-kreriy):

czlonkiem
-,1estem
kie,jy):

racl.y nadzorczej (oJ

jerstem czlonkiem
-kredy):

korlisji rewlzyjnej (oJ

Z tergo tytulu osiqgnElenr(Qlam)w roku
ubieglym dochod w wys'kosci:

..

vlil.

H:ffi*ixl:i:::H"',ilJ-l

zatrudnienia rub innei dziararnos;cj zarobkowej
rub zajq<i,

z:

podaniem

kra,ot

EIVIERYTURA2Z OBZ,9O zt.. ..... . ..
. ......
PELNIENIE OBoWIAzKoW SPOTECZNYGH
16 786,55
lJfrlOWA ZLECENTE

21,.,..

,,

4 000 zt.

r'

,,,fr;;,,,,i1,:,,rr

1l{':,t'

',,'i

'

tx.
skladniki mienia ruc,homego o wartosci powyzej.l0
000 zlolych rlw przypadku poja:zdr5w
nale2y podai markq, model r ror

crodukcji):

. ...SAMOCHOD OSOBOWY HYUNDAI IX 35
2012 FI. WARTOS C

zo'ooiiq.iu,n;;

;;;'ie;ru;;;ilr;

46

OOO

mr3Cnan tcznycl.t

ZL

p"*vj"i io ooo ,r"iv.r,., *
;r;;as;;at; k;;;yf,; i pozyr,;x: o,:;.
warunki, na jakich zosttlly udzielone (wobec
w zwiqzku ziakim zdarzeniem, w j,kirej wysokos<;i):
\o!o,
KFIEDYT HIPOTECZNY WSPOLXiTCOYTOEIORCA
-

i;;

UEr2t5191,1" W 2007r.

zoBowlATANtE 145 777,38 CHF
wYsoKosc zoBowrAzANrA NA DzrEN 31.12.2017r. wyN()sr
99 320, 10 cHF

MINSK MAZOWIECKI, DNIA 14.09,2018r.
lmrelscowo5c, data)
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r Niewla6ciwe skre6li

: Nie dotyczy dzialalnosci wytworczei w rolnictwie
w zakresie proclukcji roslinnej i zwrerzqcej, w
gospodarstwa rodzinneg;o.
: Nie dotyczy rad nadzoiczych spoldzleini mieszkaniowych.

fc;

rmie i zakresie

X.

