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organizacyjnej powi4tu, osoby zarz4dz:,aj4cej i czlonka organu zarz1dzaj4cega
powiatow4 osob4 prawh4 oraz osoby ryglaiacei decyzie administracyine w imien.iu

starostyl

Mirflsk Mazowiecki, dnia 28.04.2015r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wi4dczenie obowi4zarna jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia k{Zdej z rubryk.
2. Jeteli poszczeg6lne rupryki nie znajdtu,li4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiLy wpisad "nie dotyczV".
3. Osoba skladaj4ca QSwiadczenie obo,wi4zana jest okreSlid przynale2noSd
poszczegdlnych skladnikfiw maj4tkowl'ch dochod6w i zobowi4zafi do mraj4tku
odrgbnego i maj4tku objg{ego mal2erisk4'wrip6lnoSci4 maj4tkow4.
4. O6wiadczenie maj4tko$te dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkoqe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne elotyczqce adrqsu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ia, ntlej podpisany(a), KATARZYNA GRUDZINSKA na4wisko rodowe WITOWSKA

(inLiona i ntrz,,rrisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 .11.1970r. w MINSKU MAI4OWIE CKIM
powrATowy URZAD PRACY, SPECJATLISTA DS. EWIDENCJI r SWTAUCZ]0N
(miej sce zatrudmenia, stanoiwisko lub funkc.l a)

po zapoznaniu siE z przeprs?mi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranrczeniu prowa dzenia
dzialalnoSci gospodarczej plzez osoby pelni4c,e funkcje publiczne (Dz.U.22006 r. Nr 216,
poz, 1584) crraz ustawy z dn1a5 czerwca 1998 r:. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z )001r.
Nr 142, poz. 1592 z p62nl, zm.) zgodme ',2 irrt. 25c tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam
wchodz4ce w sklad malZet'rdkiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub ptanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromaflzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pienig2ne zgromaflzone w walucie obcej: nie dofyczy



- papiery warlo$ciowe: nie dotyczy

na kwotg: nie dofyczy
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il.
l.Dom o powie:rzchni: 200 m2, g waftoSci: 150.000,100 tytul prawny: akt notarialny n: 164012001

( wsp 6lwlas no S i) r n alzefiska wsp 6 lnot[ malZefiska

2, Mieszkanie o powierzcktni: hie dotyczy fr2, o rvarlo$ci: nie dotyczy ,tytut prawny:

nie dotyczy., , ,..

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospoilarstwa: nie doty'czy, powierzchnia:,,,,

o wartoSci: nie dotyczy, ,. .,.

rcdzaj zabudowy: nie dotycz)1".. .,.

tytul prawny: nie dotyczy,

Ztego tytulu osi4gn4lem(glan1) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci:

nie dotyczy,, , ...

4. Inne nieruchomo$ci:

powierzchnia: dzialkaz domem -wymieniony w pkt 1 o powierzchni 600m 2 wymieniona(wsp6lwlasnoSi)

mal2efrska wsp6lnota maj 4tkowa.

o wafioSci: 400.000,21.

tytul plawny: akt notarialny ff 1640/2001

III,

Posiadam udz:"ialy w sp6lkach frandlowych - nale,zy podai ltczbE i emitenta udzialow:

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

udztaly te stanowi4 pakiet wigkszy niir.I0% udziat6w w sp6lce: nie dotyczy

t r:n'o;;;" ";t*;"-.,",*"o ; ;";",;;.r;; ;"; ; *r,"*"u.', 
",* 

u,o. -,

ry.
Posiadam akcje w spolkach h4ndlowych - nale>?yr poda6 lrczbg i emitenta akcji: nie dotycry

akcje te stanowi4 pakiet wiqk$zy niZ 10%o akcji w sp6lce: nie dofyczy

+l



Ztego t1'fulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie dofyczy

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j rrfalzonek, z wyl4ozr:niem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Parisltwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwr4zk6w lub od komunaln,ej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt(rre
podlegalo irbyciu w drodze przetargu - nalei,y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

:"lo":...'.''..'.:::: .. :: :: . .:.:: :::. : .. . .. ::...: : . ::

VI.
1, Prowadzg dzialalnoSi $ospodarczq2 (naleizy podac formg prawn4 i przedmiot

dzialalno$ci): nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osob4mi nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieg,lym przychod i doch6d w wysokoSci: nit:

dotyczy

2. Zarzqd',zam dzialalnoSci[ gospodarczqlub iestem przedstawicielem, pelnomocnikiern

takiej dzialalnoSci (naleZy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobar4i nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieflym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

l. W spolkach handlowyqh (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy
" " ",^^;^*' 

^-;^-',;:: -^:l- jestem czlonkiem zarulpdu (od kiedy): rrie dotyczy

i j;J;"' ;;i#i; ;; ;;;;;,1: i"i r.i.ilj, ;i; ;; w;;,

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

i'"go;y,;il ;il;;;i;*i;i;;i * ."r." ;i;;iil ;;;# ; ;;;;k;;;i''i. o"'y.,v

VII.

2. W so6ldzielniach: nie dotvczv



- jestem czionkiem (od kiedy): nie dotyczy

- jestem cztronkiem rady j' (od kiedy): nie dotyczy

- iestem cztonkiem komisji rewnyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem( ) w roku ubiegitym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach pro dzialalno Sd go spo darczq : nie d otyczy

- j estem czlonkiem zarz}du od kiedy): nie drotyczy

- jestem czlonkiem rady r j (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytulu osi4gn4lem( ) w roku ubiegtrvm dochod w wysokoSci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi4gane z zatrudnienia lub innej dziil.alnoSci zarobkowej lub zajgt,

z podaniem kwot uzyskiwan

Skladniki mienia ruchomeso wartoSci powy2ej 10,000 zlotych (w przypadku pojazd6w

me chani cz ny ch naleZy p o dai kg, model i rok produkcji): Fiat DOBLO 2005r, mal2eriska

wsp6lnota maj4tkowa

q,l

X.
Zobowrqzania pienigZne o waftoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zact4gnigte kredyty

tpozyczkt oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwtqzkuz jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy



P orylsze oSq'iadczenie sklad
za podanie nieprawdy lub zala

Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 g i Kodeksu karnego
e plawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Mirisk Mazow iecki, 28.0 4.20 I 5r.
(miejscowoSi i data)

' Niewta5ciwe skreSlii,
2 Nie dotyczy dzialalnoSci

_ zal<resie gospodarstwa rodzinnego,
'Nie dotyczy radnadzorcrych sp6tdt

w rolnictwie w zakresie

lni mieszkaniowych.

produkcji ro$linnej i zwierzgcej, w formie i


