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czlonka zazqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzEdzalqcego powiatowq osobq prawnq

oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Mirisk Mazowiecki , dnia 29.04.2016
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 ..nie
dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowi4zafi do majqtku odrqbnego i majqtku objgtego mat2efskq
wsp6l no6ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pien ig2ne.

6. W czq6ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B zaf informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a), Edyta Ludwiniak (Filipek)

urodzony(a) 5 kwietnta 7912 r.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

W Miflsku Mazowieckim
Dnr:Ani : Dai,^h^l oo.i nznn-Pcelaoooi czna w Mifisku f,l6-nwi onl,i m - ^rzrallglvf!v

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci go-
spodarczej przez osoby pelniqcefunkcje publiczne (Dz. U. Nr'106, po2.679,21998 r. Nr 113,po2.715 iNr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 onz z 2002 r. Nr 1 '13, poz. 984 i Nr 214, poz.
'1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz, 1591 oraz
22002 r. Nr23, po2.220, Nr62, poz.55B, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271 i Nr214, po2.1806), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzEce w sklad malZefiskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub
stanowiqce moj majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej:

5000,

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: ni o r]af ttnztttr

- papiery wartoSciowe:

na kwotg: rt a Aaltta=ttt'
| | !!Lr

rt a Aa|'tta=tttt
I ttllv vvLyu-y



il.

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy;

tytut prawny:

Ztego tytulu osiqgnqtem(glam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ,,,.,,....r,.r.11i.g..,,9.9.Ly.g,?.y-1:,.........

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: 854 m2

o wartoSci: 80 000 ,00 zI

tytulprawny:'y'9.P-9'+I]3':'}.9.:9l.,.y'?P9'}'*.gf's'.''*'*}.?s.*:,I'*''';',''*.I!....*.9.|.*5.}.*.+lY..'?'?.9{9.9..

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y podaC liczbg i emitenta udzial6w:

ni a Aalttrztttt

1il,

tv.

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: nia r'laf ttaotttl

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci'. ,, nie dotyczy"

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

ni a d,alttawtttl

V.

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niZ 10% akcji w sp6lce:

n) a Aalttazttt'

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieg{ym doch6d w wysokoSci'. , , nie dotyczy"

Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podad

opis mienia i datg nabycia, od kogo:



vt.

1. Prowadzq dzialalno5d gospodarczq2 (nale?y podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

ni a An|'ttrztttl

- osobiscie ni o dal- rzczy"

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci'. ,, n.ie dotyczy"

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(nalezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci): ni o Aslttrztttr

- osobiscie nio r'lal- ttnztttlvv L y e - y

- wsp6lnie z innymi osobami ni a Aa|'ttarytt'rl|!!LvgvU.yv.f

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci'. ,, nle dotyczy"

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ni a Aalttaztt't
| | LtLr

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ni o r]nf rznzrzl'
I tLLLv vvuyv!yooryczy

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nia Anl-ttr=ttttI t'!Lv svuyvay

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ni a r'ln1- rznz
vvL yv- Y.,:

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ,, nie dotyczy"

2. W sp6ldzielniach:

ni o r]nf ttrztttt
| | !!Lr

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci'. ,, nie dotyczy"



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq:

nio r]n1-ttrztttt

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nia Aaf ,,ao,,tr
I I tLtv

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ni a dnl-rrnzrr//

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: , , nie doryczy"

vilt.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqd, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: z tytulu zatrudnienia w poradni

tx.

X.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
poda6 markq, model i rok produkcji):

Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczkioraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim zdarzeniem, w jakiejwysokosci):

nia r]nl- ttnzrttl



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), i2 napodstawie art, 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wornosci.

....Y *.u,f.,,,.,Y.9, T. :. t.....9r. :.,?.?.. ;..0.4 . 2 o r 6 r .

lmielscowosj,';;i;""""" " """''

1 Niewla6ciwe skre6li6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji rosrinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzierni mieszkaniowvch.


