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czlonka zarz4du powiatru, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierow jednostki
organizacyjnej pox,iatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego

powiatow4 osob4 pra\rvnA oraz osoby wydaiacei decyzie administracyine w imieniu
starostvl

Mifsk Mazowiecki, dnia 28.04.2016r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSn'iadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2, JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiLy wpisad "nie dotycgyr'.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4thowych dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malZefsk4 wsprilnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czg5ci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacie
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A
J a, ntlej podpi sany(a), K.dTTARZYNA GRUD ZINSKA nazwisko rodowe WIT OWSKA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29.1L1970r. w MINSKU MAZOWIECKIM

POWIATOWY URZ4D PRACY, SPECJALISTA DS. EWIDENCJI r sWrnnCZnlq
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepttsami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ogranrczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodalczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. 22006 r. Nr 216 ,

poz. 1 584) oraz ustawy z dnta 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ . z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z poi:n. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pieniEZne:

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: nie dofyczy

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy

na kwotE: nie dofyczy

II.



1,Dom o powierzclini: 200 m2, o wartosci: 150.000,21 tytul prawny: akt notarialny nr 164012001

(wsp6lwlasno S(, udztat 7 I 2) nal?e,hska w spdlnoS i maj 4tko w a

2.Mreszkanie o powierzchm: nie dotyczy fr2, o wartoSci: nie dotyczy .tytul prawny:

nie dofyczy, ,..,.

3, Gospodarstwo rolne:

r odzaj go spodarstwa: nie doty czy, powierzchn rai . ., .

o wartoSci: nie dotyczy...,..

rcdzaj zabudowy: nie dotyczy

tytutr prawny: nie dotyczy,

ztego tytulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

nie dotyczy., ,...

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: dzialka z clomem -wymieniony w pkt I o powierzchni 600m 2 wyrnieniona

(wsp6lwlasnoic- udzial 712) rnallefiska wsp6lnoSi maj4tkowa, dzialka o powierzchni 1000m 2 malaenska

wsp6lnoSi maj4tkowa

o wartoSci: 400,000,21; 120.000, zI

tytul prawny: akt notarialny nr 164012001 ; akt notarialny nr 469112015

uI.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale?y podai liczbE i emitenta udzialow:

nie dofyczy

udzialy te stanowi4 pakiel. wigkszy nrz l\Yo udzialow w sp6lce: nie dofyczy

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

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podai hczbE i emitenta akcji: nie dofyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntL l\Yo akcji w sp6lce: nie dofyczy

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

V.
Nabylem(am) (nabyl moj naLhonek, zwyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podac opis mienia i datq nabycia, od kogo:



nie dofyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq2 lnale|y podac formE prawnq i przedmiot

dzialalnoSci): nie doty czy

- osobiScie nie dofyczy

- wsp6lnie z innyrni osobami nie dotyczy

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

dotyczy

2. ZarzEdzam dzial.alno{ci4 gospodarcza,lubjestem przedstawicielem, petrnomocnikiem

tal<iej dzialalnoSci (naleZy,podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy

- osobiScie nie dofyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
1. W sp6lkach handlo\ Tzch (nazwa, siedziba sp6lki): nie dofyczy

- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy): nie dofyczy

- jestem czlonkiem rucly nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

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

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczejr (odkiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

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

3. W fundacjach plowadzqcych dzialalnolc gospodarcz4: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): nie dofyczy



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

Z tego tytulu osiqgnqlem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci; nie d,otyczy

VUI.
Inne dochody osi4gane z,.tylvlu

z podaniem kwot uzyskiv,anych

zatrudnienia lub

zkaZdego tytulu:

innej dzratalnoSci zalobkowej lub za1E6,

42,086,5 4 malzeirska wsp6lno6i maj 4tl<owa

IX.
Skladniki mienia ruchornego o wartoSci powyhej 10,000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podai markg, model i lok produkcji): fiat DOBLO 2005r. matzeflska

wspolnoSc rnaj4tkowa

X.
Zobowtqzania pienigzne o warloSci powyzej 10,000 zlotych, w tym zaci4gntgte kredyty

i poLyczki oraz wal'unki, rra jakich zostatry udzielone (wobec kogo, w zwtqzku z jakrm

zdarzentem, w jakiej wysokoSci): kredyt - 90,000, zl Bank Pekao S.A. matzefiska wsp6tnoSi

rnaj4tkowa

CZ4SC B

Mirisl< Mazowiecki, 28,04.20 I 6r'.
(miejscowoSc i data)

I NiewlaSciwe skreSlii.
2 Nie dotyczy dziatalnoSci wytlvor.czej w rolnictwie w zalcr.esie

i zalaesie gospodarstwa lodzinnego.
r Nie dofyczy rad nadzotczvch sp6tdzielni mieszkaniowych.

pLodukcji roSlinnej i zwierzgcej, w forrnie


