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w6jta, zastypcy w6jta, sekretarza grniny, skarbnika grniny, kierowni~a;j~_~~i,.:~r"flil;~~ min ;'" 
osoby zarzlldzajllcej i czlonka organu zarzlldzajllcego gminnll osobll p~l~nll 

oraz osoby wydaiacej decyzje admiDistracyjDe w imieDiu woita i 

Sochocin, dnia 7.04.2017 roku 
(miejscowosc) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skladajllca oswiadczenie obowillzana jest do zgodnego z prawdll, starannego i zupelnego wypelnienia 

kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujll w konkretnyrn przypadku zastosowania, naleiy wpisac 

"Die dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadajllca oswiadczenie obowillzana jest okrdlic przynaleznosc poszczeg61nych skladnikow 

rnajlltkowych, dochod6w i zobowillZan do rnajlltku osobistego i rnajlltku objytego rnalzenskll wsp61noscill 
rnajlltkowll· 

4. Oswiadczenie rnajlltkowe dotyczy rnajlltku w kraju i za granicll. 
5, Oswiadczenie rnajlltkowe obejrnuje rowniez wierzytelnosci pieniyzne. 
6. 	 W cZysci A oswiadczenia zawarte sll informacje jawne, w czysci B zas informacje niejawne dotyczllce 

adresu zarnieszkania skladajllcego oswiadczenie oraz rniejsca pOfozenia nieruchornosci. 

CZF;SC A 

la, nizej podpisany(a), KATARZYNA WARCHOL Z O. MANK 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 22.05.1977 R. w WARSZAWIE 

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W SOCHOCINIE 
INSPEKTOR DO SPRAW SWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sit; z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 
z pow. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wspolnosci 
majqtkowej lub stanowiqce majqtek osobisty: 

I. 
Zasoby pienit;zoe: 

srodki pienit;zne zgromadzone w walucie polskiej: 147.000,00 zl 

srodki pienit;zne zgromadzone w walucie obcej: NIEDOTYCZY 

papiery wartosciowe: NIEOOTYCZY 

.................................................................. na kwott; ..................................................... . 
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II. 
1. 	 Dom 0 powierzchni: 200 m2

, 0 wartosci: 300.000,00 zl tytul prawny: WLASNOSC 

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: ........ m2, 0 wartosci: ......... tytul prawny: ...................... .. 


3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: OGOLNO - ROLNE.......................... powierzchnia: 8,86 ha .. .. 
o wartosci: 280.000,00 zl ......................................................................................................... . 

rodzaj zabudowy: BUDYNKI MIESZKALNE I GOSPODARCZE 

tytul prawny: WLASl'IOSC ........................................................................................................ .. 

Z tego tytulu osi'lgn'llem(tr1am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 

PRZYCHOD 22.000,00 zl 

DOCHOD 20.000,00 zl 


4. 	 Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: DOM MIESZKALNY 70 m2 ..................... .. 

o wartosci: 80.000,00 zl. ............................................................................... . 

tytul prawny: 

WLASNOSC............................................................................................. . 


III. 
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbtr i emitenta udzial6w: NIE DOTYCZY 

udzialy te stanowi'l pakiet witrkszy niz 10 % udzial6w w sp6lce: ............................................................ . 


Z tego tytulu osi'lgn'llem (tr1am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

IV. 
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podac liczbtr i emitenta akcji: NIE DOTYCZY 

akcje te stanowi'l pakiet witrkszy niz 10% akcji w spolce: ................................................... . 


Z tego tytulu osi'lgn'llem(tr1am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .................................... . 


V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl'lczeniem mienia przynaleznego do jego maj'ltku odrtrbnego) 

od Skarbu, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego, ich zwi'lzk6w lub od 

komunalnej osoby prawnej nasttrpuj'lce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy 

podac opis mienia i dattr nabycia, od kogo: 

NIE DOTY CZY ............................................................................................. . 


VI. 
1. 	 Prowadztr dzialalnosc gospodarcz'l2 (nalezy podac formtr prawn'l i przedmiot dzialalnosci): 

NIEDOTYCZY 
osobiscie ................................................................................................................................... . 
wspolnie z innymi osobami ...................................................................................................... . 

Z tego tytUfU osi'lgn'llem(tr1am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............... . 
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2. 	 Zarz~dzam dzialalnosci~ gospodarczCl lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac formy prawnCl i przedmiot dzialalnosci:): NIE DOTYCZY 

osobiscie .................................................................................................................................... . 

wsp6lnie z innymi osobami ....................................................................................................... . 


Z tego tytulu osiClgnCllem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. . 


VII. 
1. 	 W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): NIE DOTYCZY .............................................. .. 


- jestem czlonkiem zarzCldu (od kiedy): ....................................................................................... .. 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......................................................................... .. 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................................... . 

Z tego tytulu osiClgn¥em(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................... .. 


2. 	 W sp61dzielniach:NIE DOTYCZY .................................................................................................... . 

- jestem czlonkiem zarzCldu (od kiedy): ........................................................................................ .. 

- jestem czlonkiem rady nadzorczep (od kiedy): ........................................................................... . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......................................................................... . 

Z tego tytulu osiClgnCllem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ........................................ . 


I 3. 	 W fundacjach prowadzClcych dzialalnosc gospodarczCl: NIE DOTYCZY .................................... . 

- jestem czlonkiem zarZCldu (od kiedy): ....................................................................................... . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......................................................................... . 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................................... .. 

Z tego tytulu osiClgnCllem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................... .. 


VIII. 
Inne dochody osiClgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: ........................................................................... . 
DOCHOD ZE STOSUNKU PRACY: 51257,95 zl.. .................. . 

I DOCHOD Z UMOWY ZLECENIA: 960,00 zl. ............................... . 

IX. 
Skladniki mIema ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych nalezy podac marky, model i rok produkcji): 

SAMOCHOD OSOBOWY DACIA DUSTER 2014 r. 45.000,00 zl.. .......................... .. 


X. 
Zobowi¥ania pieniyzne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciClgniyte kredyty i pozyczki 
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi¥ku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokosci): NIE DOTYCZY 


