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czlonka zarzqrJu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika porviatu, kl6rorvnika jednostki
organizacyjnej porviatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4rlzaj1cego

porviatorv4 osob4 pralyn4 oraz osoby lvydaiacei d

Mif sk Mazorviecki, dnia 29.0 4.2013r.
(miejscowoSi)

Un'aga:
1. Osoba skladaj4ca oSlviadczenie oborvi4zana jest do zgodnego z prarvd4, starannego
izupelnego rvypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Jeleli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 rv konkretnym przypadku zastosowania,
nale21' t,pisai "nie dofyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSrviadczenie obowi4zana jest okreslid przynale2noSi
poszczeg6lnych skladnik6lv maj4tl<owych dochod6rv i zoborvi4zaii do majqtku
odrpbnego i majltku objptego mal2et'rskq rvsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSrviadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku rv kraju i za granic4.
5. OSrviadczenie maj4tkowe obejmuje r6rvnie2 wierzytelnoSci pienipZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zarvarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejarvne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSrviadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

CZ4SC A
Ja, nizej podpisany(a), KATARZYNA GRUDZINSKA nazwisko rodowe WITOWSI(A

(in'riona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29,11.1970r. w MTXSXU MAZOWIECKIM

POWIATOWY URZ,{D PRACY, SPECJALISTA DS. EWIDENCJI t sWtanCZpt{
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dma 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzema
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz" U. 22006 r. Nr 216,
poz. i584) oraz ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz, rJ.22001 r.

Nr 142, poz. 7592 z poLn. zm,) zgodnie z art. 25c tej ustau,y oSr,viadczam, ze posiadarn
r,vchodz4ce w sklad malzefiskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrpbny:

T.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

Srodki pieniqzne zgromadzone r,v walucie obcej: nie dotyczy

("



- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwotp: nie dotyczy

II"

1.Dom o powierzchni: 200 m2, o watlosci: 150.000,00 ty.tul prawny: aktnotarialny nr 164012001

(u'spolwlasnoSi) rnalzefrska wsp6lnota malzefiska

2" Mieszkanie o powierzchni:nie dotyczy,nt. o i.vartoSci: nie dotyczy .ty.tul prawny:

nie dotyczy.. . .""

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dofyczy, powierzchnia:... .

o waftoSci: nie dotyczy^^.,..

rodzaj zabudowy: nie dotyczy . . . ..

tytul prawny: nie dotyczy.

Ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod idochod w wysokoSci:

nie dotyczy......

4. Imre nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka z domem -rvymieniony rv pkt I o powierzchni 600m 2 rvyrnieniona(wspdlwlasnoSc)

maizenska wsp6lnota maj 4tkowa.

o wartoSci; 400.000,21.

tytul prawny: akt notarialny nr 1640/2001

III 
"

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczbq i ernitenta udzialow:

nie dotyczy

ndzialy te stanowi4pakiet wipkszy niz 100/o udzialow w spolce: nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lern(qlarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dofyczy

TV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podai liczbE i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4pakiet wiqkszy niz 10o/o akcji w sp6lce: nie dotyczy

aLi



Z tego tltulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko6ci: nie dotycz;,

\'.
\abf ienr(am) (nabyl rnoj malzonek. z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrebnego) od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek saniorz4du
ten-torialnego, ich zr.viqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujEce mienie, ktore
podlegalo zbvciu n' drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo:

nie don'cz.r

vI.
1. Prorvadzq dzialalnoSi gospodarcz{ lnalezv poclac formq prawnili przeclmiot

dzialalnoSci): nie dog,czy

- osobiScie nie dotyczy

- ri'spolnie z imymi osobami nie dotyczy

Z tego tl.tulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci: nie

dofyczy

2. Zarz'4dzam dziaialnoSciq gospocLarczqlub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem

takiej dzialalnoSci (na|e?y podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(qlarn) w roku r"rbieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestenr czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiern rad1, no6rorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonliiern komisji rervizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tltulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglyrn dochod w wysokoSci: nie dotyczy

2. W sp6ldzieiniach: nie dofyczy

1.,r4



- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Ztego tytulu osi4gn4lern(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

3" W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSc gospodarcz4: nie dofyczy

- jestenr czlonkiern zarzqdv (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewi.zyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytuiu osiqgn4lem(qlani) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: nie dofyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub imrej dzialalnoSci zarobkowej iub zajgc,

z podanjem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu: 37 524,,03

I \srs u$nu,\Sp::is - .n"fizgA"s- \\$\.4\ s*s\Nssr

IX.
Skiadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naiezy podai rnarkq. model i rok prodr.rkcji): Fiat DOBLO 2005r. mal2eriska

rvsp6lnota maj4tkowa

X.
Zobowiqzania pieniqzne o warto3ci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kedyty

r poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly r"rdzielone (wobec kogo, w zr,vi4zku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dofyczy



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a). iz, na podstau'ie art,233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbarvienia wolnoSci.

M insk Mazow iecki, 29 .0 4,20 | 4t
(nriejscowoSi i data) (podpis)

j

!

' Nier.vlaSciwe skreSlic.

' Nie doryczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6idzielni mieszkaniowych"

produkcji loslinnej i zwicrzqce.l. w formie i
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