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Uwaga

l

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym

przypadku zastosowania, należy wpisać

janie dotvczvll
3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową

4.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą

5.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne

6.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości

CZĘŚĆ A
Ja. niżej podpisany(a). Mirosław,

Dariusz Chmielewski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonym.a)
21 lutego 1960 r. w Piasecznłe
zatrudnionyw Urząd Gminy Raszyn; 05-090 Raszyn uł. Szkolna 2A
na stanowisku pełnomocnika wójta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 9Dz. U. Nr 106. poz. 679. z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162. poz. 1126, z 1999 r., Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr.
113poz. 984 i Nr 214, poz 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558.

Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271. Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. 25c
tel ustawy oświadczam.że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 70 700 PŁ-/Vw/asr70ść, w/eayfe/mość 723 000
PLN wspólność
.środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: n/e

papiery wartościowe: n/e dotyczy

na kwotę:

dotyczy

11.1.Danopa\rvier2ińrlt®l<av©:

a/ 220 mż, o wartości: 680.000 PLN ,tytuł prawny: wspólne nakłady na budynek na nieruchomości
odrębnej należącej do żony Ewy Chmiełewskiej
b/ 137 mż, o wartości: 315. 000 PLN ,tytuł prawny: wspólność
c/ 137 mz, o wartości: 305. 000 PLN ,tytuł prawny: wspólność
d/ 110 m2. o wartości: 470 000 PLN, własność
e/ 110 m2, o wartości: 440 000 PLN, współwłasność

2. Mieszkanieo powierzchni

nie dotyczy
3. Gospodarstworolne:

nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
4. Inne nieruchomości: dz/a/k/ bt/dow/ane
pod domami z poz. ll ust. l pkt.

b/ 150 m2 o wartości 37 000 PLN (wspólność małżeńska)
c/ 560 m2 o wartości 135 000 PLN (wspólność małżeńska)
d/ 300 m2 o wartości 120 000 PLN własność
e/ 200 m2 o wartości 80 000 PLN współwłasność
111

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów
60 szt. udziałów w spółce prawa handlowego pod nazwą MOBILETECH. Sp. z o. o. z siedzibą w
naszym/e, a udziały te stanowią pakiet nie większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku (ubiegłym) dochód w wysokości: n/e dotyczy
2

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych : n/e

dotyczy

M
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akqi

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 1 0% akcji w spółce: n/e

dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: n/e
2

dotyczy

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji

nie dotyczy
V

Nabyłem (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek
samorządu terytorialnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI

1. Prowadzę działalność gospodarczą - należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokość/. nfe dotyczy
wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem

w roku ubiegłym

przychód i dochód w xarysokości

nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Osobiścienle dotyczy
wspólnie z innymi osobami: n/e

dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości

Vll
4

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu spółki prawa handlowego : n/e dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): n/e dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): n/e dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku (ubiegłym) dochód
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć. z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: (brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przed

opodatkowaniem)
105 200 PLN - stosunek pracy
14 400 PLN -- działalność wykonywana osobiście
7 500 PLN - najem

lx
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)
1. Audi A4 -- 2004, wspólność
2. Audi A4 -- 2006. wspólność

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
1. 182 000 PLN -- łNG Bank Śląski-- umowa kredytowa hipoteczna na zakup domu, termin10 /af
2. 102 200 PLN -- BS Raszyn -- umowa kredytowa hipoteczna na zakup domu, termin lO lat

3.

9 200 PLN-- BS Raszyn -- umowa na kredyt konsumpcyjny, termin 4 lat

G
3

Ad res z::r!-le::zima
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osob).' składającej oświadczenie

l

'uchofności wymienionych w punkcie ii części A (adres)

l.a) r
l .b)

l .c)
l .d\

l e)
PowvŻsze oś'.viag czenie składam świadomy. iż na podstawie art. 233
Za ru:';32:1ł8 c. .'\
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2 Nie dotvcz,' azja If.ości /uyt\wórczejw rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w formie
zakresie los(,!.'óa: )f b:a rodzinnego
' Nie do::y::zl. ad !=110rczychspółdzielni mieszkaniowych

