
o5wrnoczrNrE itArATKowE

Ilatlpis ".""."*.:;:-"-"

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, nalely wpisa6 ,'nie

dotycry".
3. osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana i6t okleSli6 przynaleino5d poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkorvych' dochod6w i zobowiqzarf do majqfiku odrgbnego i majqtku objqtego matiefiskq wsp6lnoSciq
majqtkowq.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. o6wiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelndci pieniqine.
6. w eqSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq3ci B za5 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego efwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomojci.

czq56 A

Ja, ni2ej podpisany(a), Atdona Iniars?g, nazwisfut rodo,u,e Laclio.wsfut

(imiona i nazwbko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 06 m4ia 1973 r. u rpuftus{',Jt

zatrudniona w Specjafnym OirodFg Szfuttno-,Wjt:liou,au,c:1m im. Anny liar{ou,icz.nt r?uftusfut na stano,uisQlt [yre(pora

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia t997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej pzez
osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z L998 r. Nr 113, pz.7L5 i Nr 152, pz. Lr26, z L999 r. Nr 49,
pa483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz 22002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 180G) oraz ustawy z dnia 5 @erwca 199g r.
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 200L r. Nr 142, pz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr G2, poz. 55g, Nr 113,
pz.984, Nr 153, pz' L27L, Nr 200, poz' 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.2ktej ustawy ofwiadczam, ze posiadam
wchodzqce w sklad mal2eriskiej wspolno6ci majEtkowej lub stanowiqce m6J majqtek odrqbny:

I.
Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:
rusp6{'wfasn.oif m4i4tQg:'wa ofi, t0 000 zf

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:
nie [otyczl

Qu{tus[o tnid 23 fta,ietnia 2015r.

(mieisco$,oii)

prawdq, starannego i zupelnego rrrypelnienia

- papiery warto5ciowe;
nit fotyc:'y

na kwotq;



u.

1' Dom o powienchni: oQ' 180 m2 , o wartoSci:. oft +tto tys. zt gr* prawny: poz.wo{enic na 6udoa,( .uy[ane na mnie i mojego
na{:onQg - Dery:ja 5rr{r 265/09

2. Mieszkanie o powienchni: nie dotlcz2 m2, o wafto5ci: .....,.,.....,.......,.., tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwal nie dotlc:y powierzchnial o wartosci:

Z tego tytulu osiqgnqfem(glam) w roku ubiegfym przychad i dochod w vrrysoko6ci:

4. Inne nieruchomoki:

powierzchnia:
[zfutda |ufo.wttna (stanou'i4ca wsp6fw{asnoit maj4tSgw,q) o pou,ier:cftni 207 mr

o wafto6ci:
oSlO t1.r. :{ zafutp w rofut 2{lA9

tytul prawny:
afg notaiafry REPERTORIUM A - 1r4l/100s

IIr.
Posiadam udziahy w spdlkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:
nie dot tcz:t

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy ni| l0o/o udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:

rv.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podai liczbg i emitenta akcji:
nie dot tczt

akcje te stanowiq paKet wiqkszy ni2 L}o/o akcji w spolce:

Z tego q du osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od Skarbu pa6stwa,
innej paistwowej osoby prawnej, iednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastqpujEce mienie, K6re podleEalo zbyciu w drodze pzetargu - nalei podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dbt"'tcz,t



vI.
1. Prowadzq dzialalnoSd gospodarczq2 (nale2y podai formq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci);

nie dotyc:1

- osobi6cie

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokofci:

2' zanqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nale2y poda€
formq prawnq i przedmiot dzialalno6cD:

nie dotlc:S

- osobifoie

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegrlym doch6d w wysokoSci:

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie fotyczl

- jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegrlym dochrfu w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach:

nie [otyc:y

- jestem czlonkiem zan1du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego gtulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6i gospodarczq:

nie dot tczt

- jestem czlcnkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem elonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego q/tulu osiqgnqlem(qfam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z $tulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajgt, z podaniem kwot uzyskiwanych
z ka2dego tytulu:

nafc:noii ze stosunfur pracl ({ocfi6dhie:qry 6rutto) 110 143,72 *:[

il.

Skladniki mienia ruchomego o waftosci povqy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy podai markg,
model i rok produkcji):

Samocli6[osohoay SEAT CORDOB.t SIGN0 z ]003r.

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartosci powy2ej 10.000 zlotych, w Vffi zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz warunki, na jakich

zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko5ci):

I{yed1t fiipotcc:n1 zaciqgnigtl a, 201? r. w z'u,i4zfut z 6u[ort'4 [o'mu w rDeutscfie Eanfut u uysofutici IZ0 ()00 zf

Do spfat1 pozostafo ofut{o 136 00() z{



Powv2sze oSwiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art.233 g
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnorici.

I Kodeksu kamego za podanie nieprawdy

%*/.( ? ^ 1 L , . , t "  ;  1 4  . r r ,  ^  ^ , ,.,,1.M*.f.Mlil/*.... r...r}i+...,. * . l,...rl.Y W,( 5 {
(mieJscowo6d, data)

1 NiewlaSciwe skre5lii.
2 Nie dot)'czy dzialalno6ci wyharoruej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwiezgcej, w formie izakresie gospodarst$rarcdzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


