OSWIADCZENIE MAJATKOWE
czlonka zarz4du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzaj4cego powiatow4
osob4 prawn4 oraz osoby wydaiacei decyzie administracyine w imieniu starostyl
Mihsk Mazowiecki, dnia 29.04.2016 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqz^n jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy
wpisad "nie dotyczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleino5d poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zafi d.o maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj 4tkowe obejmuj e rriwnie2 wierrytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

cznsc A
J

a, nizej podpisany(a),

Anna Katarzyna Wanecka zd. Wierzbicka
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)
urodzony(a) 01.12.197 3 r. Mrozy
Powiatowy Urzqd Pracy w Mirisku Mazowieckim
specjalista ds. ewidencji i Swiadczeri
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,
poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z poLn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad matZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienighne zgromadzone w walucie polskiej

nie dotvczv

- $rodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:
nie dotyczy
-

papiery wartoSciowe:

nte dotyczy
..

. na

kwotg: ,,,,,

il.
1.Dom o powierzchni: 180 m2 o warto$ci: 270.000,00 (szacunek wlasny) na dzialce L428 m2
ty'tul prawny: malhehska wp6l. maj4tkowa
z. Mieszkanie o

powierzcltni: nie dotyczy , o wartoSci: .,...,...,.,,tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:nie dotyczy

powierzchnia:,.,,

.., o wartoSci:.,. .....

rodzaj zabudowy:
tytutr prawny;

nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci: .,,
4, Inne nieruchomoSci:

powierzchnta: dziaNka rolna 0,9519 oruz Il3 z 6,93
o warloSci: 30.000 zl (szacunek wlasny)

tytul prawny: akt nr 583112001; nr 477812005

III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych

- naIe?y podai hczbg i emitenta udziatr6w: nie

dotvczv

udzialy te stanowiE pakiet wigkszy niL I0% udzia\ow w sp6lce:

,,,nie dotyczy.,,.
Z

te

go tytulu osi4gn4lem(g

lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

.

,..nie dotyczy .,..

IV.
w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 Iiczbg i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niLI}Yo akcji w
sp6lce:
nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .. .
Posiadam akcje

,

pd

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, zwyNqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi

gospodarczf (nalezy podai for-g prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy
- osobiScie: nie dotyczy....
- wsp6lnie zinnymi osobami
nie dotvczv
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:
2. Zarzqdzam dzialalnoici4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoici (nale|y podai formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie nie dotyczy
- wsp6lnie zinnymi osobami
nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...
nie dotyczy

vII.
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki):
nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...
nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach:
- jestem czlonkiem zaru4du (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotvczv

0/J

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoil gospodarcz4:
nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
nie dolyczy
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):
nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Ztego t14ulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: nie dotyczy,

VIII.
Inne dochody osi4gane z tylu\u zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytutu:
WynagrodzenLe z tytulu zatrudnienia w PUP, doch6d 01.01.2015-31.12.2015 -40.555,72 zl.
malzeriska wp6l. maj 4tkowa

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyhej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):
nie dotyczy

X.
ZobowiqzamapienrgZne o warloSci powyZej 10.000 zLotych, w tym zaci1gntEte kredyty
ipo?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
Kredyt Bank BPH w zwrqzku z budow4 domu 46.604,42CHF

CZ4SC B

Powyzsze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a),i2napodstawie art,233 $ 1 Kodeksukamego za
po danie nieprawdy lub zarajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

ro* ,,fl')X, J{, Oh, JU h

c9,{;
(miejscowo6i i data)

(podpis)

I NiewlaSciwe

skreslii.
Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
1 \ Y,
' Nie dotyczy ndnadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
? \T'

'

i

zwierzgcej,

