'

oSwIADCZIINII.I MAJAT.KOWE
radnego powiatu

Mirisk Mazowiecki, drnia I l.09.ll0lg r.
Uwaga:
l ' osoba skladaj4ca oswiadczenic obowi4zana
.iest do zgodnego z t,rawd*, stara.nncg.
i zupelnego rvypeinienia kazdei z rubrvn.
2' 'le2eli poszczeg6lne rubryki nic zna.iduj4 w konkretnym przypadku
zastosowlnia. nalezl

wpisac "nie dot)'c:4y].
3' osoba skladajEca oswiadczenie obowiqzar.ra jcst ol<rcslii
przynale2nosc poszczcg(rlnyclr
skladnikow maj4tkowych clochod6r,v i zobowi4)ah
do majEtku odrgbnego i rnajqr.ku objgtego
malzensk4 wsp6lnoSci4 maj
4tkow4.
4. oswiadczenie o stanie rna.jqtkowl,m dotyczy'rai4tku
w kraju iza granicqr.
5' oswiadczenie o stanie majiltkowym obejmuje rbwniez wierzvtelnosci
p,ienigzrre.
6' w czgsci A osr'r'iadczenia zawarti s4 informacje jaw'ne,
w cz:qsci l) zasinformac.je

dcrtycz4ce adresu zarnieszkania skladaj4cegl "oswiadczenie
nieruchomoSci.

'ie.j'wne
otaz nri{sca p.l.zenia

cz4sc A
.la,

nV.e.jpodpisanl. AN'I'ONI JAN'I.AIfCZYNSKI

lJrodzonl,

I 1.06. 1953

Zatrudniony

STAROSTWO POWIAI'OWE W MINSKU MAZOVVIIJCKIMI
STAROS'I'A

Stanorvisko

w KAI{OI,INIII

(mie.isce zatrudnicnia, stanowisko lub lunkcia)
30 zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia
5 czerwca 1998
tDz U z 2017 r' poz' 11868), zgodnie zart.2Sctej

mal2eriskiej wsp6lnosci maiqtkowej

lu

b sta

r o samorzqdzie powiatowym
ustawyodwladczam,2e posiadamwchodzqcewskfacJ
nowiqce m6j maiqte k od rqony:

It.

Zasoby pieniqzne:
- Srodki pienigzne zgromaclzone rv walucic polskiej:
ofr.70 {100 zl mal2erisk.a rvspdrlno5dr

nraj4tkolva
Srodki pienigzne zgrom.adzone rv walucic
- paplery warto$ciowe:

obcej:

nie tlotyczy
nie dotl'czy

,/,) \

IT.

l.Dom o powierzchni:
176 m2, o wartoSci: 250.000

zl tytul prawny:

maj4tkowa
z. Mieszkanie o powienzchni:

wspdlwlasnoSd, mal2erislla wsprilnoSd

nie dotvczv

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne, powierzch
nitt:2gg40
rodzaj za budowy: zagrodowa

m2 0

wartoscirok.l50 000 zl

ty'tul prawny : wsp6lwrasn osd, mar2criska
wsp6rnosd maj :ltkowa
ztego tytulu osi4gnqlern w roku ubieglym
przych6rJ idoch6d w wysokoicl:
4. Inne nieruchomoSci:

nie tlotyczy

Dom mieszkalnv wybudowany jest
na dziarce nr 640 (obrgb 0022 _K:rrorina.)
o pow.
0''2934 ha' zkt6rei 0,1745 ha to
,,grunty rolne zabudowane,,. Dzialka nrr 640 rvchodzi
w
sklad gospodarstwa rolnego.
powierzchnia: nie dotyczy
o

wartoSci: nie dolyczv

tytul prawny: nie dotyczy
Budynck gospodarczy (stoclol') pow.
lg0 m2 _ (dzierZaw:r)
ItIt.
I 'Posiada'l udzialy
w spr5lkach ha'dlowyc h z, udzialem powiat.wych
os66 prawry.h lub
przedsigbiorcciw, w ktorych uczcstniczzl
takie osoby.:
- nale2.y podai licz:bg i emitenta udzialclv:
nie dotyczy,
-uclzialy te stanow.i4 pakiet wigkszy

niz r}%or_rdzialow w sporce: nie trotyczy
- z tego tytulu osi4gn4rern w roku
ubiegry'r docrr6d w ,wys.kosci: nie dotyczy,
udzialy inrtych sP6lkach handl.rvych
nrrlezy p.dai liczbg i emirenrir
'v
:#;#lur

I

tego tytulu osi4g'4lem roku
'w

ubiegly'r doch6cl w r.l,ysok.sci: nie d'tyczv

I'y.

I

I)osiadart.r akcje

w sp6lkach ha'dlowyc

h

z,

utl,ialsn p.wiatowych os6b praiv'ycrr

p'zedsigbiorc6w. rv r<t6rych uczestniczq
takic osoby:

rub

- rralezy podac liczbj: iem1tenta
akc.ji: nic tlotyczy
- akc.ic te sta'owi4 p;lkiet r,,igkszy
tr;z toyrat<cji w sp6lc,3; nie d,tyczy
- ;r tego tytr-rlu osi4gn4rern,* rgl,.,
,bieglyrn ao.rroa *
nie dotyczy
2 Posiadam akcje innych spolkach
"fs*.sci: liczbqi
ninotu*ych nd;i;'podai
'v
emitenta akcji:
7'tego tylulu osi4gnqlern ruku ubieglym
crocrrcrd w wysokosci: nie trotvczv
"r

/,-l

\

V.
Nabylem (nabyt rnoj nraiz.nek,
z wyrQczeniem mienia przynzle2nr:go
do jeg,r mai4tku
odrgbnego) od srlarbu. pan-stwa,
tnn.; iunrtwowej or,ruy piu*,nej, jednostek
rsamorz4du
terytorialnego' ictrr z'witlzkow, korounulnej
osoby pr","i"; iru zwi4zkumetropolitalnegrr
podlegalo zbvci-uw clroizc p.r.,ursu
- nate,zypo,tac opis rnienia i

ffi;tfiilinffl:#'*

nie dotvczv

VI.

l;ri,J'X.i3'l$Tfj::sc

gospodarcz42 (nate2v podai
rorms prawn4 i przedmlot dz:ialar'osci):

- wspolnie z innyrni osobami: nie
dotvczv
- 7'lego tytulu osietgn4lern( w roku
ubieglym przycli6d i doch6,l w wysokosci:
nie rcotyczy
2' zarzqdzam dzialalno$ci4 gospodarcz4
lub.iestem pr:redstawicielem, peln.mocnikiern
dzialalnosci (nalezy podai iior-g pl?wn4
takiej
r*zrc
( i przcdmiot
I ---'rrv! r]zialalnosci):
nie dotvczy
- osobiScie: nie dotyczy
- wspolnie z innymi osobami:
nie dotl,czv
- z tego tytulu osi4gn4len-r w roku
ubieglyn doch6d w wysol,:osci: nie
dotyczy

VII.

l.

W spolkach handlov,zych (nazwa,
sieclziba sp<ilki):
N4azowiecki S;rpital Wojew6dzki
Drewnicu'Sp. , o.o.
- f esten.r czlonkiem zar.z4du (od
kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem racly
nadzorczei (od kiedy): od 0r.10.20r
6 r.
- jestem czlonkiem komisji rewizy.ynej
kieay;: ,ri. Jury",,y,
loir
Z'tego tytulu osiqgn4lerm doch6i'w
wysokoSci: l6 610.95 zl
Stan na dzien 3l .0g.201 g r.

\/III.
Inne dochody osi4gra'e z tyluiu zalrud'ienia
lub innej d::ialal'oscr zarobkowef
z podanierl kwot uz:yskiurany
ch z.kaldego

tytlllu:
Zlatrudnicnie w starostwie r)olviatowym
w Mirisku vrazorvicr;kim l r0
nral2criska rvsprilnoSd ma.j4tkowa

lub

371 ,75

zajqc:..

zl

IX.
Sklaclniki r'ienia ruchomergo . wartosci
powyze.i r0.000 zlorych(w przypadku
pojazd6r.v
mcchanicznych nalezy poaae marke,
mc,bel i'."t p.oOrn.;ij,
samochtid osobowl' sKc)DA ocl'AVIA'I'ouli
lzonii^ul2eriska wsp6rnosc majqtkrwa

X.
Lobowi4.zania pienigzne o wartoSci
powyzc.f 10.000 zloty.ch,
tym zaci4gnigte liredyty
.w
ucizielone (woLrec Kogo,
wzwiqzkuz iakirn
zdarzcnicm. w jakie.j w,ysokoSci),
Autn.r*,

i yto2yczki oraz warunki, na
iuki.l"'

,;;;ly
,i.

.--r

\

Powyzsze osrviadc;letrie sklaclarn
swiadonry, iz na poclsta\vle ar-t.
233 $ 1 Kodeksu karnego za
poda'ie nieprarvdy rub zatajeni.
p.unnay grozi kara pozba,,vienia
worno(ci.

Mirisk Mazorviecki, 11.09.201g r.
(rliejscor.voSi
i

da,ta)
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\
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(podpis)
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