
Ja, nizej podpisany(a) Piotr Robert Matzanke,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28.01.1969 wWarszawie

Dyrektor Zespotu Szkd) w Hucie Mirtskiej z/s w Cielechowiinie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci go-
spodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984iNr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad matZeiiskiej wspdlnoSci majqtkowej lub stanowiqce mdj majatek
odrqbny:

I.

Zasoby pieni^zne:

—Srodki pienipzne gromadzone w walucie polskiej: nie

—Srodki pieni^Zne gromadzone w walucie obcej: nie

—papiery wartoSciowe: nie
na kwot^:

II.

1.Dom o powierzchni: nie m2, o wartoSci: nie dotyczy tytut prawny: nie dotyczy

2.Mieszkanie o powierzchni: 64 m2, o wartoSci: 270000zi tytut prawny: wspdtwtasnoSd matZeiiska

3.Gospodarstwo ralne:

rodzaj gospodarstwa: nie, powierzchnia: nie

o wartoSci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokoSci: nie

4.Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 1) dziatka budowlana 0,784ha, 2) dziatka rolna 0,349 ha, 3) dziatka rolna 0,752ha

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastqpcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wdjta

Minsk Mazowiecki, dnia 12.04.2017 r.
(miejscowoSd)

Uwaga:

1.Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupetnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2.JeZeli poszczegdlne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisad ..nie dotv-
czv".

3.Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSMS przynaleinoSS poszczegdlnych sktadnikdw majqt-
kowych, dochoddw i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego matzehskq wspdlnosciq ma-
jqtkowq.

4.O^wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5.OSwiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoSci pieniqZne.

6.W cz^Sci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^Sci B zaS informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania sktadajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomoSci.



o warto^ci: 1) 200 OOOzt, 2)50 OOOzt, 3)60 OOOzt

tytut prawny: wspdtwtasnodd matzertska

III.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb? i emitenta udziatdw:

nie

udziaty te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% udzlatdw w spdtce: nle dotyczy

Z tego tytulu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb? i emitenta akcji:

nie

akcje te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spdtce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj malzonek, z wyt?czeniem mienia przynaleZnego do jego maj?tku odr?bnego) od Skar-
bu Partstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz?du terytorialnego, ich zwi?zkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie

VI.

1.Prowadz^ dziatalnodd gospodarcz^2 (naleZy podad form? prawn^ i przedmiot dzialalnodci): nie

—osobidcie nie dotyczy

—wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

2.Zarz?dzam dziatalnodci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej  dziatalnodci

(nalezy podad form? prawn? i przedmiot dziatalnodci): nie

—osobidcie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

VII.

1.W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie

—jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: nie dotyczy

2.W spdtdzielniach:

nie

—jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?lam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

3.W fundacjach prowadz?cych dziatalnodd gospodarcz?:



nie

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokofci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno^ci zarobkowej lub zaj?t, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: 94404,80zt

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyZej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy
podat mark^, model i rok produkcji): Ford Mondeo Combi 2007 rok -11 OOOzt

X.

Zobowi^zania pieni?Zne o warto^ci powyZej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): Kredyt hipoteczny
zaci^gni?ty w BG2 BNP Paribas Polska na okres 30 lat, na sfinansowanie zakupu mieszkania. Kwota zobow^zart
68194,72 CHF



1Niewla^ciwe skreSlib.
2Nie dotyczy dziatalnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzieini mieszkaniowych.

Mirtsk Mazowiecki, 12.04.2017
(miejscowoSC, data)(podpis)

PowyZsze oSwiadczenie skladam ^wiadomy(a), \t na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno&ci.


