
STAROSTWO POWIATOWE
w Mlnsku Mazowlecklm

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Sulej6wek, dnia 30.04.201li

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2, JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdul4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiLy
wpisad "nie dofyczy'r.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre6lid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
sklaclnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego ma[2efsk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4" O$wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. O$wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B za(i informacjr:
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

CZ\SC A
J a, nihej podpi sany( a), Kataruyna WoZni ak-Gdak, nazwisko rodowe : WoZniak

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 22.04.1979 r. w Warszawie

Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim Referat Komunikacji w Sulej6wku -Specjalista.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U, z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 15 84) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. TJ " z 200I r.
Nr 142, poz. 1592 z p62n. zm.) zgodnie z aft. 25c tej ustawy o6wiadczam, ze posiadanr
wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrpbny:
I.

Zasoby pienip2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- SrodkipienipZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwote:

Biuro R
Wpi. Onia..,,



II,

1.Dom o powierzchni: 17 6 m2, na dziatce o powierzchni 1200 m2 o warfoSci: 500000 tytul

prawny : rnaj 4tek odrqbny-dar owizna.

2" Mieszlr.anie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wafiosci: . . , ,.tytul prawny:

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy., ,.,,.,, powierzchma:

o wartoSci:...

rodzaj:zabudowy:

tytul plawny: .,...

Z tego tytulu osi4gnqtrem(plam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: . , ,

4. Inne nieruchomo$ci:

powierzchnia: nie dotyczy.

o waftoSci:

frifr* rrt'qtunrr'
"J, ,,.

ru.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbg i emitenta udzial6w:

-;^.1^+.,^-,.,rtlw uvtywzy

udtiutyt. ,tuno*i4 pakiet wiEkszy niz l[Yo udzial6ww sp6lce:.

Z tego tytulu osiqgnqlem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . " .

ry.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleZy podai liczbp i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi4pakiet wigkszy niL I0% akcji w sp6tce:.. ,

Z tego tytulu osi4gnqlem(q.lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . ,. ,

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6le
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:



nie dotyczy

VI.
L Pr:owadzg dzialalnoSi gospodarcz{ (nalezy podai formp prawne i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osi4gnQlem(Qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: ... .

2, Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleLy podai formg prawn4i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy.

- osobiScie

- wr;p6lnie zinnymi osobami

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

VII.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa. siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jer;tem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jes;tem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

Zl:.ego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy):

- jes;tem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacj ach prow adzqcy ch dzialalnoSi gospodarcz4:nie dotyc 2y ., . .

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):



-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestenr czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ."..

VUI.
Inne dooltody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajp(,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytutru: ztytu\u zatrudnienia30748,85 zl

IX"
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanic:unych naleLy podad markg, model i rok produkcji): nie dotyczy.

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty
i poLyczki oraz warLrnki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): nie dotyczy.....



CZESC B

Powyzsze o$wiadczenie slkladam Swiadomy(a), i2 na podstawie aft.233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatpj enie prawdy gr o zi kar a p ozb awi eni a wo lno sci,

Sulej6wel<, dnia 30.04.2015
(miejscowoSd i data)

' NiewlaSciwe skreSlid,
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6 rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwievEcej,
. w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" N ie d otyc zy r ad nadzor c4y ch sp 6ldzi elni mieszkani owych,


