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oswrADCZENrE MAJATKOWE

ne w imieniu sta

U w a g a : P u l t u s k ' d n i a 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5 r .
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie

dotvczytt .
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2noS6 poszczeg6tnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w izobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego wsp6lnoSciq maj4tkow4.
4. oswiadczenie o stanie mai4tkowym dotyczy mai4tku w kraju i za granic4. 

- -

5. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci n zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce polozenia nieruchomoSci.

cz4se A
Ja, niaej podpisany(a) , Katarzyna Pikora, Nowosielska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 30.01.1969 r. w Puhusku

zatrudniona w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Pahuska, Kierownih DZialu Ewidencji i SwiadcZefi

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej
przezosobypelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679,21998 r. Nr l13,poz.7l5 iNr 162,poi. 1126,z
1999r.  Nr49,  po2.483,22000 r .Nr26,  poz.306,orazz2002 r .Nr  113,po2.984 iN-r  2 l4,poz. l806)oiazustawyz
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. lJ.22001 r. Nr 142, poz. 1592 oruri200}r. Nr 23, prr.220,
Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.2Sc tej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad maiZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrgbny:
I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: I964,22 zl
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery warto5ciowe: nie dotyczy

- na kwotg: nie dotyczy
I t .

l. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o warto$c i: nie dotycxy tytul prawny: nie dotycxy

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dolyczy, tytul prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: h o dow Is

powierzchnia 8,26 hu, w Om:

2,15 ha (akt not. Rep. A/863/01) - maliefiska wspdlnoSt majqthowa

2,07 ha (akt not. Rep. A/468/2005) - maltefiska wspdtnoif majqtkowa

1,57 ha (akt not. Rep. A Nr 1093/2012- msliefiska wsphlnoSt majqtkowa

2,47 ha (akt not. Rep. A /4648/99) - darowivta, m6j odrgbny majqtek

o warto6ci: ok. 226 000 zl

rodzaj zabudowy: dTialki rolne

tytul prawny: wskazano powytej

p'faTrn:roraz
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ok. 3S 000 zl/ ok. 15.000 zl
4. Inne nieruchomo5ci:

powierzchnia: nie dotyc4y

o wartoSci: nie dogc4y

grtul prawny: nie dotyc4y

uI
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych -naleiry poda6 liczbg i emitenta udzial6w: nie dolycqy
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/oudzial6w w sp6lce: nie dotyc4y
Z tego tlrtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyc4y

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2ry poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotyc4y
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni| l0o/o akcji w sp6lce nie dotyc4y

z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci ; nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku odrgbnego) od Skarbu
Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, icir iwiqzitw tu6 oo- tomunalnej osoby
prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od
kogo:
nie dotycry

VI.
- Prowadzg dzialalnoSc gospodarcz42 (naleiry podai formg prawnQ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczg
- osobi5cie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dolyczy
- Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyc4y

l. ZarzTdzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nale2y
podaC formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczSt
- osobi5cie nie dotyc4y

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyc4y

z tego tlrtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci : nie dotyczy

VII.
l. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczSt

- jestem czlonkiem zarz4dl (od kiedy): nie dotyczy

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . nie dotyc4y

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci nie dotyczy

W sp6ldzielniach: nie dotyc4y

- jestem czlonkiem zarz4dl (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyc4y

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci nie dotycxy

W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSd gospodarczq: nie dotycTy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nie dotyc4y

J .
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Z tego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyc4y

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgt, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

l) Zstrudnienie w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Pultusku - SI 64l,tg zl
2) Umowa Zlecenie Zawafia Z Powiatem Puhuskim reprezentowanlm przez ZarZqd Pox,iatu w pultushu -

I1 520,00 zI
tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podad
markg, model i rok produkcji): stanowi4 mal2efisk4 wsp6hoJ6 maj4tkow4:

I) Kombajn zboiowy Deutz Fuhr M 2480 z 1985 r.

2) Ciqgnik rolnic4y NEW HOLLAND TD 80D z 2008 r.

3) Ciqgnik rolnic4y NEW HOLL,/IND TD 5010 z 2009 r.
4) Dwie pr4yczepy rolnicze T-169/2 z 2014 r.
5) lldz asenizaeyjny Modulo 2 4000 L z 2014 r.
6) Agregat U865/3 podorywkowy z walem rurowym z 2014 r.
7) Opryskiwacz polowy pr4yczepiany P368/5 z 2014 r.
8) Mieszalnik pasz H0I8 + rozdrabniucz bijakowy HI09 + waga elektryczna z 2014 r.
9) llal uprawowy Tercet z 2014 r.

x.
Zobowiqzania pienigZne o warto$ci powyzej l0 000 zl, w tym zaci4gnigte kredyty i poiryczki oraz warunki, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko$ci):

KredyE zostoly adzielone przeT Bank Sptildzielc4y w Ostrowi Mazowieckiej Oddzial w Somiance

I) Kredyt Inwestycyiny aNIKREDYT PROl.y 2007-2013 dta Kredytobiorcdw ubiegajqcych sig o pomoc

Jinansowq w ramach d.zialania ,,ModerniTacja gospodarstw rolnych" z roka 2009, w wysokoflci 87 000 zt,
na lat 6

Zostala udzielona pomoc z ARiMR ze frodkdw Europejskiego Funduszu RolnicTego na rzecz Rozwoju

Obszardw Wiejshich w wysokofic:i 48 400 zl

Zwrot podutku VAT w wysokoSci 21 406 zl

Stan zadluienia ns koniec 2014 r. - 3 955,00 ztr (Kredyt zostal splacony w dniu 27.01.201 5 r.)

2) Kredyt InwesUcyiny aNIKREDYT PROW 2007-2013 dlu Kredytobiorcdw ubiegajqcych sig o pomoc

ftnansowq w ramsch dzialsnia ,,Modernizacja gospodarstw rolnych,, 7 roku 2010, w wysohoflci It3 000 zt,
na lat I

Zostala udzielont pomoc z ARLMR ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju

Obszurdx' lliejskich w wysokoici 101 050 zl

Zwrot podatka VAT w wysokoSci 44 462 zl

Stan zadluieniu ns koniec 2014 r. - 25 000 zl

3) Kredyt InwesAcyjny x doplatami ARLMR na zokup uiytkdw rolnych z roku 2012 w wysokoici 25 000 zI
Stsn zadluienis nu koniec 2014r. wynosi 21 840 zl (termin splaty do korico 2026 r.)

4) Kredyt Inwestycyiny UNIKREDYT PROW 2007-2013 dlu Kredytohiorcdw ubiegajqcych sig o pomoc

Jinansowq w ramach dzialania ,,ModerniTacja gospadarstw rolnych" z roku 2014, w wysokoSci 120 600 zt,
na okres od 05.03.2014 r. do 31.12.2021 r.

Zostula udzielona pomoc z ARLMR ze lrodkdw Europejskiego Funduszu Rolnicx,ego na rzecz Rozwoju

Obszardw lliejskich w wysokoici 66 999,50 zl

Stan zadlulenia na koniec 2014 r. - 52 000,00 zl
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Kredyt obrotowy z 2014 r. na pokrycie podatku VAT od xakupionych msszyn i utzqdzefi tolnic4ych w kwocie

30 820,00 zl, na okres 6 miesigcy,

Kredyt zostal splacony po otr4ymaniu zwrotu podatku VAT.

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

{hu["r"-
Paltask, dn. 09.04.2015 r.

(miejscowo56, data) (podpis)

' NiewlaSciwe skreSlid.
'Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwierzgcej, w formie i zakesie

gospodarstwa rodzinne go.
t Nie dotyczy radnadzarczych sp6ldzielni mieszkaniowych
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