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czlonka zarzqrlu powiatu, sekretarza porviatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4rJzaj4cej i czlonka organu zarz1clzaj4cego powiatorv:1

osob4 prawn? oraz osoby wydaiacei decyzie administracyine w imieniu starostyr

Mirisk Mazowiecki. dnia 28.04.2014r,
(miejscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jei,eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisai "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSrviadczenie oborviqzana jest okreSli6 przynalei,noSi poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkorvych dochod6rv i zobowi1zart do maj4tku odrgbnego i majqtku
obj gtego mal2erisk4 rvsp6lnoSci4 m aj qtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku rv kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje rdrvnieZ rvierrytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zalvarte s4 informacje jalvne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czE,Sc A
Ja, nizej podpisany(a),

Anna Katarzyna Wanecka zd. Wierzbicka

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 01"12,1973 r. w Mrozach

Powiatowy Urz4d Pracy w Mit'isku Mazowieckim

specjalista ds" ewidencji i Swiadczeri

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dma 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dma 5 czerwca 1998 r" o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. 22001 r.

Nr 142, poz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z arL 25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad matzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny:
I.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej

nie dotvczv



- Srodki pienig2ne zgromadzone u' walucie obcej:

nie dotyczy

- papiery wartoSciowe:

nie dotyczy

. .. na kwotg: ,.. ...

II.

1.Dom o powierzchni: 180 m2 o wafioSci: 270.000,00 (szacunek wlasny) na d,zialce 1.428 m2

tytul prawny: mal2ef,ska wpol. maj4tkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o waftoSci: ."...,,.....,ty,tu1prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy, powierzchnia:,... .. o warloSci:... .....

rodzaj zabudowy:

ty.tul prawny: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(giam) rv roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: .,.

4" Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka rolna 0,9519 oraz ll3 z 6,93

o wartoSci: 30.000 zl (szacunek rvlasny)

t1.tul prawny: akt nr 583 \12001 nr 477812005

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbE i emitenta udzial6w: nie

dotyczy

udzraly te stanowi4 pakiet wigkszy ttiZ 100/o udzialow w sp6lce:

...nre ootyczy....

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

...nle ootyczy ... .

IV.
Posiadarn akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac hczbg i emitenta akcji:
nle ootyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntL l0o/o akcji w
qnAlce'

nle ootyczy

:l{-)

Z tego tytuiu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naIe|y podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie rlntrrnzrr
"-J,"

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz42 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nre dotyczy
- osobiScie: nie dotyczy
- wsp6lnie z innymi osobami
nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleZy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): ...

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .. .

nie dotyczy

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy
Z tego ty.tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . ,

nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: ...,.:.
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

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

nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

ilt )
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ztego ty'tulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokorici:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarcz4:
nie dotyczy

- jestem czlonkiern zarzqdu (od kiedy):
nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
nie dotyczy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:
Wynagrodzenre z tytulu zatrudnienia w PUP, dochod 01.01.2013 -31.12.2013 -32.149,35 zI.
mal2eriska wp6l. maiatkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naIe?y podai markg, model i rok produkcji):

nie dotyczy

X.
Zobowiqzania pienigZne o waftoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty
i po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zkuz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt Bank BPH w zwi4zku z budow4 domu 49773,14 CHF

fu_)



cz4sc B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Svi,iadomy(a),i2na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

r,{i ri:v 'tg{, 5gq:ir , !,c.4.!r
(miejscowoSC i data)

l*Jp h? ftU--,-
(podpis)

i--
' NiewlaSciwe skreSlii.
? ,,.' Nie dotyczy dzialalnoSci wyw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej,

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
.l.,.' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


