
Ja, nizej podpisany(a), Maria dluzek,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06.01.1962 w Seroczynie

Urzad Gminy Minsk Mazowiecki, inspektor ds. wymniaru zobowiazania pieni^Znego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy odwiadczam, ze posiadam

wchodz^ce w sktad matzertskiej wspdlno^ci maj^tkowej lub stanowi^ce mdj maj^tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni?zne:

—^rodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej: 98.640,56 zt.

—drodki pieni^zne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

—papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwot^:

II.

1.Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartodci:tytutprawny:

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

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

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

MAJAJKOWE

wdjta, zastppcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
f] I        osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawn^
y Ioraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wdjta

Minsk Mazowiecki, dnia 26.04.2018 r.
(miejscowoSd)

Uwaga:

1.Osoba sktadajaca odwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ..nie dotv-
czv".

3.Osoba sktadaj^ca odwiadczenie obowi^zana Jest okredlid przynaleinodd poszczegdlnych sktadnikdw maj^t-
kowych, dochoddw i zobowi^zah do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matiertski) wspdlnoSci^ ma-
j<|tkOW!|.

4.OSwiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granici).

5.Odwiadczenie majatkowe obejmuje rdwnieZ wierzytelnodci pieni?Zne.

6.W cz?Sci A odwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w cz?^ci B zad informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadajacego odwiadczenie oraz miejsca poloZenia nieruchomodci.

rvpryn^ro
Uraijd Gminy MMs. u Mazowiecki

"^^uicelaria tV^a



4. Inne nieruchomo^ci:

powierzchnia: nie dotyczy

o warto^ci:

tytut prawny:

III.

Posiadam udzialy w spdtkach handlowyoh — naleZy pddad liczb? i emitenta udziatdw:

nie dotyczy

udzialy te stanowi^ pakiet wipkszy niZ 10% udzialdw w spdtce:

Z tego tytulu osiagnaiem(^)am) w roku ubieglym dochdd w wysoko&ci:

IV.

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

nie dotyczy

akcje te stanowia pakiet wi^kszy ni2 10% akcji w spdtce:

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

V.

Nabytem(am) (nabyl mdj matZonek, z wyt^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odrpbnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastppuj^ce mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i datp nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

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

—osobiScie

—wspdlnie z innymi osobami

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

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

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

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lem(plam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

VII.

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

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2.W spdldzielniach:

nie ddtyczy

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

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi^gn^tem(ptam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:



3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnodd gospodarcz^:

nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIM.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj?d, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: umowa o pracp -67.117,80 zlotych

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartodci powyZej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych nale^y
podad mark^, model i rok produkcji): SKODA CITIGO - 2013R.

X.

Zobowi^zania pieni?Zne o wartodci 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 wysokodci): nie dotyczy



1Niewlasciwe skreSlid.
2Nie dotyczy dziatalno^ci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

Mirtsk mazowiecki, 26 kwietnia 2018r.
fmiejscowo^c. data)(podpis)

PowyZsze oSwiadczenie sktadam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci


