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czllonka zarzqdu powiatu, sekrelarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowji 6d g;'ffi#dirine;
-^---:^a-- ^-^L-- ----l--!---: 

! --t^-r-_powiatu, osoby zarzqdzaiqcej iczlonka organu zaeqdzayqcego powiatowq osoDE prawnq
oraz osoby wtrdajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Siedlce , dnia 27.O4.2015 r.
(miejscowoS6)

Uwaga:

1. Orsoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypelnie-
nia ka2dej z rubryk.

2. Jer2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie doty-
cz:y".

3. Orsoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-
kowych, dochod6w i zobowiqzqf do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mat2er{skq wsp6lnoSciE ma-
jqtkowq.

4. OrSwiadczenie majqtkowe dotyc{y majqtku w kraju iza granicq.

5. Or5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.

6. W czg5cil A o6wiadcz:enia zawarfe sq informacje jaw'ne, w czq5ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania sklaLdajEcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja, ni;Zej podpisany(a), Aneta Danuta Pawlowska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) , 1 Pahdziernika 1981 roku w Siedlcach

Starostwo Powiatowe w lulihsku Mazpwieckim-Specjalistarw Referacie Komunikacjiw Sulej6wku
(miejsce zatrud nie n ia, stanowisko lub fun kcja)

po zapoznaniu sig z przeptsami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci go-
spodarczejprzezosobypeilniqcefunkojepubliczne(Dz. U. Nlr106, po2.679,21998 r. Nr113, poz.715 iNr162,
po2.1126,21999 r. Nr49, po2.483,z,2000 r. Nr26, poz. i!06 orazz2OO2r. Nr 113, poz.984 iNr214, po2.1806) oraz
ustaw'y z dnia 5 czerwca 1 998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. '12'71, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z art.',7-5c tej ustawy o6wiadczam, Ze ppsiadam wchodzqce rv sk{ad malzehskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub sta-
nowiq,6s m6j majqtek odrghny:

t.

Zasoby pienigzne:

- Sro,dki pienigzne grom;adzone w Walucie polskiej: Nie dlotyczy

- Sro,dki pieniqzne grom;adzone w Walucie obcej: Nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: ltlie dotyczy
na kwotg: [!ie doliyczy

il.

1. Dom o powiezr:hni: Nie dotyczy ft2, o warto6ci: Nie dotyczy, tytul prawny: Nie dotyczy 
o

2. Mireszkanie o powiezr:hni: 53,24 inz, o wartoS cr. 1912 Ct00 zl, tytul prawny: Odrgbny Majqtek - NT oswoit ,[.
3. Gcrspodarstwo nolne: ltlie dotyczy rodzl gospodarstwa: Nie dotyczy, powiezchnia: Nie dotyczy

o wartoSci: Nie dotyczy

rodzal zabudowy: Nie dotyczy

tytrul prawny: Nie do$czy

Z tego tytulu osiqgnqbm(glam) w roku ubieglym pzychod i dochod w wysokoSci: Nie dotyozy

4. Inne nieruchomoSci:

powiezchnia:



o vvartoSci: Nie dotyczy

tytul prawny: Nie dotyczy

il1.

10% udzial6w w sprolce: Nie dotyczy

ubieglym doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy

tv.

Posiadam udzialy w spolkach handlclwych - nale2y podac liczbg i emitenta udzial6w: Nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy ni[

Ztegc> tytulu osiqgnqlem(qlam) w roKu

Posiadam akcje w spotkach handlorrirych - naleZy poda6 liczbqr i emitenta akcji: Nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 10o/o akcji w spolce: Nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w ro(u ubieglym dochod w wysoko5ci: Nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, ivtylqczeniem mienira pzynaleZnego do jego rnajqtku odrgbnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej pahstwowej osob/ prawnej, jednostek rsamozEdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastqpujqcd mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podad opis
mienia i datg nabycia, od kogo: Nie (otyczy

vt.

1. Prowadzg dzialalno5c gospodarczqz (nalezy podaC formg prawnq i pzedmiot dzialalnoSci): Nie dotyczy

- osobiScie Nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w foku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy,

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodaiczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nale2y podac formq prawnq i pzedmiot dziatalnoSci):l,lie dotyczy

- osobi6cie Nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami Nie dotyczy

Ztego tytulu ostqgnqlem(qlam) w r:oku ubieglym pzychod i doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy

vil.

1. W spo{kach handlowych (nazwa, qiedziba spolki): Nie dotyczy

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): Nie dotyczy

- jestem czlonkiern rany nadzorczej (od kiedy): Nie dotyr:zy

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnbj (od kiedy): Nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w rol(u ubiegfym przych6cl i doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy

2. W spoldzielniach: nie dotyczy

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiefly): Nie dotyczy

- jestem czlonkienn rady nadzorczej3 (od kiedy): Nie rJotyczy

- jestem cz{onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(q{am) w ro(u ubieglym doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzqcych dzialblnoS6 gospodarczq:Nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): Nie dotyczy

/



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od iedy): Nie dotyczy

kiedy): Nie dotyczy- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (

Z tego tyturlu osiqgnqlem(gtam) w roku u

vill.

doch6d w wysokoSci: Nie dotyczy

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudni ia lub innej dzialalnrc6ci zarobkowej lub zajqO, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu. Umowa
inne: 2800 zl, darowizna 30,000.00. - N(

o Brqce -S(argptwo Ppwiatowe w Mirisku Mazowieckim: 35'158.49,

isvt od',#uJ l\
tx.

X.

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej '10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podad markq, model i rok produkcji): dotyczy

Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powy
na jakieh zostaly udzielone (wobec
KREDYT MIESZKANIOWO PREFE
BANKU PKO S.A. I ODDZIAT-. W SIEDL

ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz warunki,
t, w zwiqzku z jallim zdazeniem, w jakiej wysoko5ci): 100.000 00
CYJNO BUDOWLANY . HtpOfECZNy NA .ZAKU? MTESZKANTA W
ACH UL WOJSKOWA 24. - N\,e"k Odugh\ ,A



Powyzsze oSwiadczenie skladam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi

a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
ra pozbawienia wolno6ci.

Siot(*, d Wp6

1 Niewla5ciwe skre5li6.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzi i mieszkaniowych.

(.

ictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodar-


