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Uwaga:

1' Osoba skladai"qca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z pnawd4, stanannego izupelnego wypelnie-
nia ka2dejz rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryl<i nie znajdujq w konkretnym pzypadku zastosowania, naleiy wpisac ,.nie dotv:
czv".

3' Osoba skladajqca o6wiadczenie obowi4zana jest okre6li6 przynaleino56 poszczeg6lnych sktadnik6w majqt-
kowych, dochod6w i zobc,wi4zafi do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mitZensXq wspirlno6ciq rna-
jqtkowE"

4. O6wiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za gnanic4.

5. OSwiadczenie maj4tkowe obejnnuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniqine.

6. W czg6ci A o5wiadczenia zawatte sq informacje.!awne, w czq6ci B zaS inforrnacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajEcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), Aneta Wodarczyk z d. Dqbrowska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.0'1.1980r. w Mirisku Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim, Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa,
(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja )

po zapoznaniu siq z przepisanti ustawy z dnia 2'1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosct go-
spodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz U. Nr 106, poz.679, z 1998 rj. Nr 113, poz.71S iNr 162,
poz.1126,21999 r. Nr 49, poz.483,z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z2OO2 r. Nr 113, poz. 984 i Nr )1+,po2.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. u. z2oo1 r. Nr 142, pt>2. 15g2 oraz 22002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1'13, poz. 984, Nr'153, poz. 1271, Nr 200, groz. 1688 i Nr 214, poz. .1606), zgoonrez arl.' 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzefiskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub sta-
nowiqce m6j majqtek odrgbny:

t.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki pienigzne gromadzone w walucie polskiej: 1000 PLN - malzeriska wspolnose maj4tkowa,

- Srodki pieniqzne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZy
na Kwote:

N["

1, Dom o powierze hni: NtE ECTYCZY m2, o warto5e i: t{iE DOTYCZY tytu{ pravuny: l\lE UOTyCZy
2. Mieszkanie c powierzehni: 79,2 (+ piwniea 1.7) rrt?', o wado6ci: 3b0 000 Ft.Nl (szacurrek 1vlasny na dziefi
31.12.2Q14r.) tytu{ prawny: v\it-l{SNOSC : MlAtzHt\$KA wsF}oLNose MAJATKOWA

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarshrua: i\lE D(f,TyCZy, powierzchnia: NIE DOTYCZY

o warto5ci: NIE DOTYCZY

rodzaj zabuclowy: l!lE DOTYCZY

tytu{ prawny: NIE DOTYCZy

Z tego tytuiu csiqgnqtern(q.tam) w roku ubieg{Vm przychorl I dochod w wysokoilei: .uN! E DOTY



4. inne nieruehoma6ei;

powierzchnia: NIE DOTyeZy

o warioSci: hllE DOTYCZY

tytu{ prawny: NtE DOT"yCZy

ilt.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowyeh - nalezy podac liczbq i emitenta udzialow:
NIE DOTYCZY

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10% udziatow w spolce: NIE DOTyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: NIE DoTycZy

lv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcti:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni| ioo/o akcji w spolee: NIE Doryczy
Z tego tytulu osiqgnqiem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: NIE llorycZy

V.

wylqczeniem mienia przynaleZnegcr do jego majqtku odrqbnego) od Skar-
prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, icl'r zwi42t<Ow lub oo ro-

mienie, ktore podlegalo zbyciu w clrodze przetargu - nLlezy podac opis
TYCZY

vt.

1 Prowadzg dzialalnosc gospodarcz{ $alezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): NtE DOTYCZY

- osobiScie NIE DOTYCZ\'

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytu'lu osiqgnqlem(Qlam)w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko6ci: NIE DOTyCZy
2 zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielenr, pe{nomocnikiem tal<iej dzialatnosci

(nalezy podac formq prawnq i przerdmiot dzialalnosci), NIE Doryczy

- osobi6cie NIE DOT./CZy'

- wspolnie z innymi osobarni NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osi4gn4lem(ptarn) w i.oku ubieglym przychod i dochod w wyriokosci: NIE DOTyCZy

vil.

1 rtil spoikaeh handlowych (nazwa, siedziba spolki): NIE DOTYCZY
* jestem ez{onkienr zei"zqdu (ori kiedy): NIE nOTyCZy

-lestemr czt+r"ikiern lany nadzorezel (erd k!edy): NIR DOI-VCZY

-- jesten"r eztankier"n komisji rev,iizyjnei (oel kieciy): ttlE ll0Tyezy
Z iego tytu'lrr osi4gn4tern(qiarr:)vr roku ubieglym pr"zychdd i dochoclw wysoFiei*ci: l,JlH DETyCZy
2. tlv speldzieiniacl"r:

NiE DETYCZY

-Jesiem czicnkiern zarzqdu (orl kieciy): t{lF DOTYCZY

- jestern cztcnkiern rady naclzorczel,,icd kiedy). NIE DOTYCZY
"_jestein ezlcnkism k*nri:ji rewlzyjnei (nei kiecty): N I E nO-!-yezy
Z tego tyrulu nsiqgna3eni(qtam) w r*ku uhieg{yrn ek:chocl



3, W fundacjach prowadzqcych dzialalno56 gospooarozE:

NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem komisji rewizyjrrej (od kiedy): NIE DOTYCZY

zlego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokosci: NtE DorycZy

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrud_nienia lub innej dzialalnosci zarobk,rwej tub za)ec, z podaniem kwotuzyskiwanych zka2dego tytulu: 6g 003,06 zt. - malzehska wspolnosc maiqtkowia,

tx.

Skladnikl mienia ruchomego o wartosci qo^11419j_]o oo0 zlotych (w przypadku pojazd6w mechernicznych nalezypodac markq, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY

X.

Zobowiqzania pieniqzne o wartoScl powyzej 1O 000 zlotych w tym zaciqgniqte kredyty i poz
l.?-1319!_lostaly _udzlelone (wobec kogo, _w zwiqzku z jakim zdarzJniern w jakiej wyHlPorEczNY MIESZKANIOWY w BAN(u cREDtr AGRtcoLE BANK poLsKA s.A. (NA 2DN. 04,04.2014R. NA KWorE 3oe 600,00 pLN NA zAKUp LoKALU z RyNKU wi6nr..rrcLOKALU STAN zADi-uzENlA NA DZIEN 31.12.2014R.'. 302 50308 pLN MAI-zENSKA wspolNoscMAJATKOWA

.cz.ssg,B -. , --:__ ..

n tl
rf,^v;au il,", / c,oh &o(tvi r
t I \ (miejscowo6c,data)

' NiewlaSciwe skre5li6,
' Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzgr;ej, w formie i zakresie gospodar-
" 

stwa rodzinnego,
" Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkanrowych.


