
OSWIADCZENT E MA.IATKOWE
osoby wydajQcej decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Suf ej6wek, dnia 29.04 "201 4

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. ,lei.eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w. konkretnym przypadku zastosowaniao nale2y
wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynale2noSc poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zan do maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 maj4tkowq.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczv majqtku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obej muje rownie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

CZqSC A
Ja. ni2e.i podpisana. Katarzyna Wozniak-Gdak. nazwisko rodowe: Wozniak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 22.04.1979 r. w Warszawie

Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim Ref-erat Komunikac.ii w Sulej6wku -spec.ialista.

( rn iej sce zatrudn ien ia. stanowi sko I ub f unkcj a)

po zapoznaniu sip z przepisami ustrwy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pror.vadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 .

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca l99tt r. o samorz4dzie porviatorvym (Dz. U. z 2Cl0l r.
Nr 142. pttz. 1592 z po2n. zm.) zgodnie z art.25c tej ustawy oSr,viadczam. ze posiradam
wchodz4ce rv sklad malzenskiej wsp6lnoSci rnajqtkowej lub stanowi4ce rncl.j rnaj4tek odrqbny:
I.

Zasoby pieniEzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskie.i: nie dotyczy

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obce.i: nie dotyczy

- papiery' wartoSciowe: nie dotyczv

na kwotp:



II.

l.Dclm o powierzclrni: l76,nt. na dzialce o polvierzchni 1200 ml o wafio6ci: 500000tvtul

prawny: l /3-ma.lqtek odrgbny.

:. Mieszkanie o porvierzchni: nie dotvczy mr. o waftosci: ... ..tytul prawny:

3. Gospodarstr,vo rolne:

rcrdza.i gospodarstwa: nie dotyczy..... ...... powierzchnia:

o waftoici:........

rodza.j zabudowy:

tytr"rl prawny: .....

7.tego tl,tulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: ...

4. lrrne nieruchornosci:

porvierzchnia: nie dotyczy.

o waftoSci:.........

tylul prarvny: ... .

III.
Posiadarn udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbp i emitenta udziakiw:

nie dotyczy

trdzialy te stanowi4 pakiet r,vipkszy ni2l0o/o udzial6w w sp6lce:.

Z tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
Posiadam akc.ie w sp6lkach handlowych - nale2y podac liczbE i emitenta akc.ii: nie doty,czy

akc.ie te stanowi4 pakiet lvipkszy niZ l0o/o akcji w sp6lce:...

Z tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: . . . .

V.
Nabylern(am) (nabyl rn6j malzonek. z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego nra.i4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa. innej paristwowej osoby prawne.j. .ieclnostek samorz4clu
terytorialneto. ich zwi4zkirw lub od kornunalne.i osoby prawne.i nastgpuj4ce mienie. ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:



nic dotyczy

vt.
l. Prowadzq dziatalnoSi gospodarcz4- (nalezy podai fbrmg prawnq i przedrniot dziatalnoSci):

nie dotl'czy

- osobiicie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego ti,'tulu osi4gnElern(glam) rv roku ubieglyrn przychcid idoch(rd rv rvysokoSci: ....

2. Zarz.qdzam dzia{alnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstarvicielem. pelnomocnikiern takie.l
dzialalnoSci (nalezy podai fbrrnp prawnQ i przedrniot dzialalnoSci): nie dotyczy.

- osobiScie

- wspcilnie z innymi osobami

7.tegtl t1'tulu osiqgnqlem(plam) 
'v 

roku ubieglym dochod w wysokosci: ....

VI I.
l. W spolkach handlowych (nazwa. siedziba sp6iki): rrie dotyczy

-.iestern czionkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorcze.i (od kiedy):

-.jestern czlorrkiem komis.ii rewizyjne.i (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestern czlonkiern zarzqdu (od kiedy):

-.iestem czlonkiem rady nadzorcze.ir 1od kiedy):

-.iestem czlonkiem komis.ji rewizy,jnej (od kiedy):

7.tego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

3. W lurrdacjach prorvadzqcych dzialalno5i gospodarcz4:nie doryc zy ... . .

-.iestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy):



-.iestern czlonkiem rady nadzorcze.i (od kiedy):

-.iestern czlonkiem kornisji rewizy.inej (od kiedy):

Z tego t1'tulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia Iub inne.j dzialalnoici zarobkowej lub za.igi.
z podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu: z tytulu zatrudnienia 35204.37 zl

IX.
Skladniki mienia ruchomego o rvarto5ci powyze.i 10.000 zlotych (w przypadku po.iazd6w
nrechanicznych nalezy podai markE. model irok produkcji): nie dotyc2y..................... .

X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
i po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiEzku z lafim
zdarzerriern. w.iakie.i wysokoSci): nie dotyczy... ...



Polyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstarvie afi..233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbar.r,ienia rvolnosci.

Srr lej6rvek, dnia 29,04,20 | 4
(miejscowoSc i data)

' Niervla6ciwe skre3l ii.
: -,.- Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

. w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
- Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni rnieszkaniowych.

produkcji roSlinnej i zwierzqce.j,


