
OSWIADCZEI{IE IVTAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekrefarza powiatu, skarbnika powiatir, kirerownika jednostki

organzacyJneJ iatu, osoby zarz4dzzj1c:ej i czlonka organu zaryzqdzaj4cego powiatow4
osob4 p oraz osoby wydaiacei decyzie administracvine w irnieniu starostvl

Milrsk Mazowiecki. dnia 29.04,2015 r.
(miejscowgS6)

Uwaga:
1. Osoba sklada ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypel ienia kaidej z rubryk.lenra KazoeJ z ruDryK.

ne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypa$ku zastosowania, naleiry2. JeLeli
wpisad l

niejawne dotycz4c
nieruchomoSci.

specjalista ds. ew

(miejsce zatntdn

po zapoznaniu
dzialalnoSci

il

3. Osoba sklada oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przypaletnoSd poszczegtflnych
skladnik6w maj kowych dochod6w i zobowiqzafi do rnaj4tku odrgbnego i maj4tku

1 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.objgtego malte
4. OSwiadczenie
5. OSwiadczenie
6. W czgSci A

j4tkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4,
j4tkowe obejmuje r6wniet wierrytelnoSci pierlig2ne.
iadczenia zawarte s4 inforrnacje jawne, w czgsci B zaS informacje

miejsca poloteniaadresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz

CZESC A
Ja, nrhej podpisan

Anna KatarzynaW necka zd.Wierzbicka

oraznazwisko rodowe)

973 r. w Mrozach

(imiona i naz

urodzony(a) 01.12.

Powiatowv Urzad y w Mifsku Mazowieckim

ncji i Swiadczeri

la, stanowisko lub funkcja)

przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogru:niczeniu prowadzenia
rczej przez osoby pelni4r;e furkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz us wy z dnra 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiptowym (Dz. U. 22001 r.
z poZn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadamNr I42, poz. 15

wchodz4ce w sklad
I.

iskiej wsp6lnoSci mzrj4tkowej lub stanowi4ce m6-i maj4tek odrgbny:

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne

nie dotyczy

ne w walucie pc,lskiej

0,0



- Srodki pienigzne zg w walucie obcej:

nie dotyczy

- papiery wartoScio

nie dotyczy

,,,.. na kwotg:

il.
1,Dom o powierzchni: 80 m2 o waftodci: 270,000,00 (szacunek wtrasny) tla dzialce 1.428 nf
tytul prawny: wp61, maj4tkowa

z, Mieszkanie o powie i: nie dotycZy , o .,..,tytut pr4wny:

3, Gospodarstwo rolne

rodzaj gospodarst

rcdzaj zabudowy: ,.

tytul prawny: nie do

Ztego tytulu osi4 lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4" Inne nieruchomoSci:

powierzchnta: dzi

o wartoSci: 30.000

tytul prawny: akt m 83112001: rr 477812005

UL
Posiadam udzialy w

dotyczy

kaclr handlowych - nale2,y podai liczbq i emitenla ud:ziat6w: nie

udziaty te stanowi4 p

. , .nie dotyczy ",..,, ,..,

Z tego ty'tulu osiqgn4le

tram) w roku ubieglym

. ..nie dotyczy .,..,, .., .

IV.
Posiadam akcje w sp6l
nie dotvczv
akcje te stanowi4 paki
sp6lce:
nie dotyczy
Ztego tytulu osi

yczy

a rolna 0,9519 oraz ll3 z 6,93

(szacunek wlasny)

(E

id w wysokoSci: .

ach handlolvych - nale?y podad ltczbq i emitenta akcji:

(J{J

wigkszy ni2I0%



v.
Nabylem(am) (nab moj maNzonek, zwyLqczeniem mienia przynaleLr\ego do jego maj4tku
odrgbnego) od Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jedqostek samorz4du

i4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpl.lj4cr: mienie, kt6reterytorialnego, ich
podlegato zbyciu drodzeprzetargu - nale?y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzial

nie dotyczy
- osobiScie: nie do
- wsp6lnie zrnny
nre dotyczy
Ztego tytutu

2. Zarzqdzam
dzialalnoSci (

nie dotyczy
- jestem cz-Lonki

nre dotyczy
- jestem

rady

kom
nie dotyczy

Ztego tytulu osi
nie dotyczy

2. W sp6tdzielniac
-jestem czlonki

nie dotyczy
-jestem

nie dotyczy
- jestem

zarzqdu (od kiedy):

rady nadzorczej3 (od kie<ly):

komisji rewizyjnej (od kjedy):

noSi gospodarcz{ (nale|y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

osobami

glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ....

noSci4 gospodarcz4 lub j estem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnolei): ..

- osobiScie nie yc'zy .

- jestem czlonkiein zarzqdu (od kiedy):

nadzorczej (od kiedy):

isji rewizyjnej (od kiedy):

(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: .,.

nie dotyczy



Ztego tytulu osi4 Elam) w roku ubieglym cloch6d w wysokoSci: "..

3. W fundacjach
nie dotyczy

-jestem czNonki
nie dotyczy

-jestem czlonkie
nie dotyczy

- jestem czlonki
nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi
z podaniem kwot

wadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4:

Ztego tytulu n4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy.

zarz4du (od kiedy):

rcdy nadzorczej (od kiedy):

komisji lewizyjnej (od kiedy):

1.r.r.l

ztyffiu zatrudnienialub innej dziaNalnoici zarobkowej lub zajg6,
iwanych z kahdego tytutru :

Wynagrodzente zt ulu zatrudnienia w PUP, doch6d 01.01 .201,4-3I.12.2014 -36.396,97 zl"
malLehskawp6l, m l4tkowa

Skladniki mienia o wartoSci powyzej 10.000 zLotych (w prZypadku pojazd6w
mechanicznvch y poda6 markg, model i rok produkcji): .

nie dotyczy

Zobowrqzania pien o wartoSci powyzej 10.000 zLotych, wtym zaQtqgntgte kredyty
ipoLyczki oraz nki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzkvz jakim
zdarzentem. w iaki wysokoSci):

Kredyt Bank BPH \4/ zwiqzku z budow4 domu 48054,69CHF



CZ\SCB

Powyzsze oSwiadczeni
podanie nieprawdy lub

skladam
enle

Swiadomy(a), i2 na podstawie art,233 $ 1 Kodeksu karnego za
prawdy gr ozt karc p ozbawienia wolno Sci i

0lf, J/) 15 (ir,J*rn?,c
(podpis)

rNiewla6ciwe skresli
wy.tw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej2 Nie dotyczy dzi

w formie i zakresie wa rodziru:rego.
3 Nie dotyczy radn rczy ch sp6ldzielni mieszkaniolvych,

1ZWLeTZQC?J,

0t


