
T 

Slawom' 05WIAD.€ZENJilMAJf\ TKOWE 
wlijU) ~ast4ip6\' w9jta) Sekf8tar~a 8FRiRY, 5kaF.u~lka gFRIRY, kler9wRika jedR9stki 9rgaRil36¥jReJ gR'liR'h 

959b'; aanitdaajit&ej I 6i!l9Aka 9Fg3AW aaR!ildaajil6889 CR'lIARii 8&9bil pr3WAiI 9Fa~ osoby wydaj<lcej 
decyzje admlnistracyjne w imieniu w6jta 1 

NOWE MIASTO, dnia 29 KWIETNIA 2019 r. 
{miejscowoU} 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skladaJetca oswladczenle obowlilzana jest do zgodnego z prawdct., starannego I zupeineBo wypeinlenia 

kazdeJ z rubr~1(. 
2. 	 Jeiell poszczeg61ne rubryki nle znaJdujil w konkretnym przypadku zastosowanla, na/ely wplsac "nle dotyczy". 
3. 	 Osoba skladajilca oswladczen/e obowlctzana jest okreslit pnynaleznosc poslczeg61nycn skiadnlk6w 

maJittkowych, dochod6w i zobowi"zan do maj'l.tku odr~bnego I maj"tku objeteso manenskct wsp6Ino~ci" 
maj"tkowil. 

4. 	 Oswladczenle maj"tkowe dotyczy majcttku w kraJu i za granic". 
5. 	 OSwiadczenie majCJtkowe obeJmuje r6wniei wlerzytelnosd plenieine. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte sit informacje jawne, W CZ4:KI B zas InformacJe nlejawne dotyczilce adresu 

zamleszkanla skladal'lcego o$wiadClenie oraz miejsca potoienia nleruchomoki. 

CZ~SCA 

Ja, niiej podpisany(a), KATARZYNA MONIKA SWITALSKA, 
(imiona i na2wisko orat nazwisko rod owe) 

urodzony(a) 05.10.1984 r ..... ... ............................... w PlONSKU .... .. ........... ......... ... ....... .. ............................ . 

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOlECZNEJ W NOWYM MIESCIE 
JNSPEKTOR DS. SW1ADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 
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(miejsce zalrudnlenla, s!anowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalno~ci 
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodz'Ice w sklad matienskiej wsp6Jno~ci maj'ltkowej lub .ililnowi'lce m6j 
maj'ltek. odr~bny: 

I. 

Zasoby pienil;ine: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYClY .......................... ..................... .. ........... .. .. 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYClY ....... .... .. ...... ......................... .. ............. ..... .. 


- papiery warto~ciowe: NIE DOTYCZY............. ............ , ............ ................. ........... .. ........................................ . 


.................. .. .. ... .... ....... ... .. ....... . na kwot~: .. .. .. ........ ......... .. .. ......................... ......................... ... ..... .. ... ...... .. 




II. 
1. Dom 0 powierzchni: NIE DOlYCZY. m2

} 0 wartosci: NIE DOTYCZV. prawny: ..... . ...................... .. 

2. Mieszkanie 0 powierzdmi: NIE DOTYCZY. mi} 0 wa ................. tytut prawny ........................... . 


3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY...................................................... , powierzchnia: ...... .. .............. . 
o wartosci: NIE DOTYCZy........................................................................................................................... . 
rodzaj zabudowy: NIl: DOTYCZV................................................................................................................ 
tytut prawny NIE DOTYCZV........................................................................................................................ . 
Z tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: NIE 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: NIE DOTYCZV...................................................................................................................... 

o NIE DOTYCZy........................................................................................................................... . 


tytut prawny: NIE DOTYCZy....................................................................................................................... . 


III. 

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - naleiy podae liczbf,l i emitenta udziat6w: 

NIE DOTYCZY................................................................................................................... , ... ,,, ............. , ............ . 


udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy 10% udziaf6w w NIE DOTYCZY.... , ....................................... .. 


z tytulu w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZV............................... .. 


IV. 
w sp6tkach handlowych - naleiy podat i emitenta akcji: 

NIE DOTYCZy.................................................................................................................................................... 

akcje te stanowiq pakiet wifikszy nii 10% akcji w spoke: 

NIE DOTYCZV.................................................. " .............................................................................................. . 

Z tytutu osiijgnqtem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY................................ . 


V. 
Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do majijtku nr1l'l!'nn 

ad Skarbu Panstwa, innej pallstwowej osoby prawnej, samorzqdu ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub 2wiqzku metropolitalnego nastet:IUla pod legato 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy opis i datE; nabycia, od NIE DOTYCZV................. 

VI. 
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczql (naleiy podac form~ prawnCj i przedmiot dziaialnoSci): .................. . 


NIE ...................................................................................................................... 




- osobi~cie NIE DOTYClY..... .. ..... ......... ....... .. .......... .... ....... .... .... .. ...... ......... ... ............... ... .......... ...... ... ...... . . 


- wsp61nie z innymi osobami NIE DOTYCZy... .. ... ..... ... .................. ............... ... ....... ... ..... ............. ... ... .. ...... . 


Z tego tytutu osi~gnqtem(etam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYClY... .. .... .. . 


2. larzqdzam dziatalnosci q gospodarczq lub jest em przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac form!; prawnq i przedmiot dzia/alnosci): NIE DOTYCZy........ ..... ............ .. .. .. ... .... ......... .. 

- osobiscie NIE DOTYCZV.... .. ..... .... ...... .. ... .... ....... ..... .... ....... .... ........ .. ................ .. ....... ........ .... ............... .... .. 


- wsp6fnie z innymi osobami NfE DOTYCZV........... .... ........... ....... .................................... ............... ... .... ..... 


Z tego tytutu osiqgnq/em(~/am) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: NIE DOTYClY.... .......... .. ............ . 


VII. 
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6/ki): NIE DOTYCZy.............. .. ........... .. .. .. ...... ........... .. ....... .. .. 


- jestem cz/onkiem zarzqdu (ad kiedy): NIE DOTYCZV...... ...... ........... .. .. ... ........... .. ............. .. .. ... .... .... .. .... .. 


- jestem cztonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): NIE DOTYCZy.... ....... .... ...... ... ........ ........ ........ ............... .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy) : NIE DOTYCZy............ .. ...... .. ........ ........ .............. ........ .. 


Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYClY........ ....... ... ........ .. 


2. W sp6/dzielniach: 
NIE DOTYCZy.. ... ...... ........... ........... .... ... ........ .... ...... ........ ........ ... ........ .. ..... .... ....... .......... ................. .. .......... . 

- jestem cztonkiem zarzqdu (ad kiedy): NIE DOTYClY.......... ....... ................ .. .......................... .. ..... .......... . 


- jestem cvonkiem rady nadzorczej3 (ad kiedy): NIE DOlYClY .......... .. ...... ... .. ... .... ................... .......... .... .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): NIE DOlYCZy.. .... .... ...... .. ....... .... ..... ... ...... .. ......... .. ..... .. 


Z tego tytutu osiqgncttem(E;:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYClY.... ...... .. ... .. .. ... ..... .. 


3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczct: 
NIE DOTYCZy...... .. .... ........... .... ......... ..·........... ... ........ .. ....... ...... ... .......... ..... .... .. .... .. ........ ... ........ .. ....... .. ...... .. 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZV....... .. .... ... ........................... .. ... ..... ......... ... ........ ..... .. 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): NIE DOTYCZy... .... .. ..... .. ........ ... .............. ...... .. .. .. ........ ... .. 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): NIE DOTYClY.. ... .. ...... ... .. ....... .... ............ .. ................. .. . 




Z tego tytutu osi~gnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZV.. ............................ . 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 36.480,18 ZL...... ..... .... ............ ............................... ... ..... ............ .. 
GMINNA KOMISJA WYBORCZA - DIETA: 300 Zt 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): NIE DOTYCZV ......... ....... ........................ .................... ... .......... . 

X. 
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaci<lgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) : 
NIE DOTYCZy .. ..... ................ .. .............................. .... ........... ....... ..... .. ............. .. ......... .. .. ... ... .... ........................ . 


