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OSWIA I)CZEN I E M A,' A1'KOW F]

czlonka t.arz4tJu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po*'iatu, kierownika jednostki orllanizacyjnej
powiatu, usoby z.:arz4dz'aj4cej i czlonka organu ztrt4rJz:tj4cego powiatow4 osob4 prawn4

oraz osoby wydaj4cej decyzjc administracyjne w imieniu starosg'

Miirsk Mazowiecki. dnia 02.04.2014 r.
(rniej scorvoSd)

Uwaga:
| . Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiilana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. Jeleli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalely wpisad

,,nied.491
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynale2no3d poszczegtllnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zaii do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego mal2eirsk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4"
5. O$wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wier4telnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 infonnacje jawne, w czgSci B za6 informacje niejarvne dotycz4ce

adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz rniejsca poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A

Ja, nizej podpisany(a), Edyta Ludwiniak, Filipek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 5 kwietnia 1972 r. w Mirisku Mazowieckim

zatrudniona: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mihsku Mazowieckim - dyrel<tor

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z pruepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. tl. 2,2006 r" Nr 21 6, poz. 1584)
oraz ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U.22001r. Nr 1,12, poz. 1592
z pozn. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklacl malZenskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce maj4tek osobisty:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

,, nie doQrczy"

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

,, nie dotyczy"

- papiery wartoSciowe: ,, nie dot;rczy"



II. 
.... na k,wotc: ,, nie doq'c21,"

l" [)orn o powierzchni: 2(J2 m2. o \\'artoSci: 300 000 zl tvlul prawny: wspolwlasnoSc
- wspolnota malzeriska

2. Mieszkanie o powierzchni: 
". 

ni" dotvczl" m2, o wartoSci: tytul prawny: ...

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: ,, nie dotyczy" powierzchnia: ....
o wafioSci:
rodzal zabudowy:

Ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ,, nie dotyczy"

4^ lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: 854 m2

o wartoSci: 80 000 zl

tytul prawny: wsp6lwlasnoS6, wsp6lno56 malzeriska - akt notarialny 596198 z dn. 13.02.1998 r.

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych __ naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w:

o, nie dofyczy"

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0 ohudzialow w sp6ice: ,, nie doQrcry"

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,, nie dotycry"

ry.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji: ,, nie dotycry"

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0 o/o akcji w sp6lce: ,, nie dot5rcry"

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dooh6d w wysokoSci: ,, nie dot5rczy"

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek. z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku odrgbnego)
od Skarbu, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y
podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: ,, nie dotyczy"



vt.
1. l)t'owadzq dzialalno(c gospodarczq2 (nalczy podac lirrmg prawnE i przedmiot dzialalnosci):

,, nie dotyczy"
- osobiScie ,, nie dotyczy"

- wspolnie z innymi osobami ,, nie dotyczy"

Z tego tytutu osi4gnElem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ,, nie dotyczy"

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci:): ,, nie doQrczy"

- osobiScie ,, nie dot5rcry"

- wsp6lnie z innymi osobami ,, nie dot5rcry"

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,, nie dotycry"

vtl.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ,, nie dotyczy"

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ,, nie dotycry"

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

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,, nie dotyczy"

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: o, nie dotyczy"

2. W sp6ldzielniach: ,, nie dotycry"

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ,, nie dotycry"

- jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy): ,, nie dotyczy"

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,, nie dotycry"

Z tego ty'tulu osi4gn4lem(Eiam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,, nie dotyczy"



3. \\/ firndac.iach pron,adzilcy,ch dzialalnoSc gospoclarcz4: ,, nie dotyczv"

- jestem czlonkiem zarz:4du (od kiedy): ,, nie doerczy"

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,, nie dot5rczy"

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,, nie dotyczy"

Ztego ty'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ,, nie dotyczy"

VIII.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu :

z tltuiu zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Mazowieckim -
dochod brutto w wysokoSci:67 088,72 zl - malzenska wsp6lnoS6 maj4tkowa

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):

samoch6d osobowy -- HY[INDAI i20 ,2010 rok - mal2eriska wsp6lnoSd maj4tkowa

X.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem. w jakiej
wysokoSci):

Po2yczka na splatg kredytu samochodowego z Getinbanku w wysokoSci 20 833,33 zl zaci4gnigta w
dniu 26.11.2010 r. - splata w ci4gu 3 lat. Kredyt zostal spiacony w caloSci w ustalonym terminie. Na
dzieh 31.12.2013 r. stan zadlu2enia wyni6sl 0 zl - malzeriska wsp6lnoSi maj4tkowa.

\: -14.



CZqSC B

PowyZsze oSwiadczenie skladarn Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikanpozbawienia wolnoSci.

Mirisk Mazowiecki, dn.02.04 .2014 r.
(miejscowoSd, data) (podpis)

I Niewlasciwe skreslii

2 Nic dotyczy dzialalno5ci wytw6rczej rv rolnictwie rv zakesie produkcji roSlinncj i zwierzgcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dowczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych


