
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wdjta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz^dzaj^cej i cztonka organu zarz^dzaj^cego gminn^ osob^ prawnq

oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wdjta

Minsk Mazowiecki, dnia 26.04.2017 r.
(miejscowo^d)

Uwaga:

1.Osoba skladaj^ca odwiadczenle obowigzana jest do zgodnego z prawdg, starannego I zupetnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jeieli poszczegdlne rubrykl nie znajdujg w konkretnym ptzypadku zastosowania, naleZy wpisac ..nie dotv-
csC.

3.Osoba skladajgca odwiadczenle obowigzana jest okredlid przynalezno^C poszczegdlnych sktadnikdw majgt-
kowych, dochoddw i zobowiazari do majatku odr^bnego i majatku obj^tego malzeiiskg wspdlno&cig ma-
jatkowa.

4.Odwiadczenle majatkowe dotyczy majatku w kraju I za granicg.

5.Odwiadczenle majatkowe obejmuje rdwnie* wlerzytelnodci pieni^zne.

6.W czpSci A oiwladczenia zawarte sa informacje jawne, w cz^dci B zad informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania sktadajacego odwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoicl.

CZ^SCA

Ja, niZej podpisany(a), Maria Sluzek,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06.01.1962r. w Seroczynie

Urza^ Grniny Mirtsk Mazowiecki, inspektor ds. wymiaru zobowi^zart pienipZnych
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno^ci go-
spodarczej przez osoby peini^ce 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. 984 i Nr214, 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
o^wiadczam, Ze posiadam wchodz^ce w sktad malzertskiej wspdlnoSci majqtkowej lub stanowigce mdj majatek
odr^bny:

I.

Zasoby pienigZne:

—^rodki pieni^Zne gromadzone w walucie polskiej: 79.547,07 ziotych

—Srodki pieni?Zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

—papiery warto^ciowe: nie dotyczy
na kwot^:

II.

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

2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto^ci:tytut prawny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

o wartodci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysoko^ci: nie dotyczy

4.Inne nieruchomo^ci:



powierzchnia: nie dotyczy

o warto^ci:

tytul prawny:

III.

Posiadam udzialy w spdlkach handlowych — naleZy podad liczb^ i emitenta udzialdw:

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wipkszy niz 10% udzialdw w spdlce:

Z tego tytulu osi^gn^tem(^iam) w roku ubieglym ddchdd w wysoko^ci:

IV.

Posiadam akcje w spdlkach handlowych — naleZy podad liczbp i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdlce:

Z tego tytulu osi^gn^lem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

V.

Nabylem(am) (nabyl mdj mafeonek, z wyl^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Paiistwa, innej partstwdwej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i datp nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.Prowadz^ dzialalnodd gospodarcz^2 (naleZy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalnodci): nie dotyczy

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

2.Zarzadzam dzialalnodci^ gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnodci

(naleZy podad formp prawn^ i przedmiot dzialalnodci): nie dotyczy

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

VII.

1.W spdlkach handlcwych (nazwa, siedziba spdlki): nie dotyczy

—jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^tem^am) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

2.W spdldzielniach:

nie dotyczy

—jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
—jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:



it*

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 zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz^cych dziatalno^d gospodarcz^:

nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi3gn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalno^ci zarobkowej lub zaj?i, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaZdego tytutu: umowa o prac? - 62.157,52 zlotych.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyZej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleZy
podab mark^, model i rok produkcji): SKODA CITIGO - 2013r.



1Niewlasciwe skreslid,
2Nie dotyczy dzialalno^ci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji ra^linnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

Mirtsk Mazowiecki, 26 kwietnia 2017r.
(miejscowo^d, data)

PowyZsze o^wiadczenie sktadam ^wiadomy(a), iZ na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.


