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organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zarzqdzalqcego powiatourq osobq prawnq
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu stalostyl

Mi6sk Mazowiecki

.

tlnia

26.04.2011

r.

(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

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

skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 posizczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego mat2eriskq
wsp6lno5ciq majqtkowq.

3. Osoba

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku

w kraju iza granicq.

5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2
6.

wiezytelno5ci pienig2ne.

W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca pollo2enia nieruchorno6ci.

czEsc A
Edyta Ludwiniak (Filipek)

Ja, nilej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

5

kwi-etn

ia

I91

2r.

W

Mi-rlsku Mazowleckim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mifisku Mazowleckim - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranrczeniu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqcefunkcje publrczne (Dz.U. Nr'106, po2.679, z 1998 r. Nr 113,po2.715 iNr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orcz z 2002 r. Nr 1'13, poz. 984 i Nr 214, poz.
1806) oraz ustawy zdnia 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 m6j majqtek odrqbny:
t.

Zasoby pienigzne:

-

Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej:

10

000

,00 zI - malzeriska

-

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery warto5ciowe:
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na kwotq:
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2. Mieszkanie o

powiezchni:

tytul prawny:

m2, o warto6ci:

-.-------

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

ni

a

powierzchnia:

Aaf
vvulvayrrnrrrl/

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w

wysoko6ci:

,

,

nie dotyczy"

4. Inne nieruchomo6ci:

powierzchnia: 8 54

m2

owartoSci: B0 000,00 zL
tytul prawny:

,,ry.?p.6-1.y1.p.:.ll.g.?9r....y.?p9].1.g.:.9 .me.l.?9_lL:.ka

- akt notarialny

5e6/eB z dn.13 ,02.i-eeB r.

il1.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych

-nalezy
nl

a

podad liczbg i ernitenta udziialow:
Aalttaztt'l

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w

sp6lce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w

, , nie

wysoko6ci:

doryczy"

, , nie

dotyczy"

, , nie

doryczy',

tv,
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych

-

nale?y poda6 liczbq i emitenta akcji:
ni a
Aaltta=tttl
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akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrgbnego) oo
Skarbu Paistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,ichzwiqzkow lub oo
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze, przetargu
nalezy podac
opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nio

rln{-ttact'tl

-

vt.
1. Prowadzg dzialalno6d gospodarczq2 (nale2y poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

- -nia

-

wspofnie z innymi

osobamt

da|,ttoztt'r

, , nie d.oLyczy,,

wysokosci, ,, nie dotyczy,,

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym przych6d idoch6d w

2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalno5ci):
,, nie dotyczy,,

-

osobiscie

-

wsp6lnie z innymi osobami
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ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

,, nle doryczy,,

vil.

kiedy):

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

kiedy):

, , nie d.oryczy,,
, , nie d.o1--yczy',
, , nie doLyczy"

ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

,,

nie

doryczy,,

2. W spoldzielniach:

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nia
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kiedy):
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, , nie d.oryczy',

ni

a

ztego tytulu osiqgnqlem(q{am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci'.

Aalttary',tt

,, nie doryczy,,

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospooarczq:

-

jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

,, nj_e dot.yczy,,

ztego tytulu osiqgnqtem(qfam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

,,

nie dotyczy,,

vilt.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lutr zajqc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
z tytulu zatrudnienia w Poradni

Mirisku Mazowieckim - doch6d lcrutto 12 362,59
- ma].zeriska wsp61no56 ma j 4tkowa

....R:.y.gh.g.l.p-g].9.?.19_Pedaqosicznei w

21.

IX,

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10 O0O zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podad markQ, model i rok produkcji):

samoch6d

oso.p_-o_Wy....1

HY_UNDAI

t20, 2010 rok - malzefiska wspr5InoS6 maj4tkowa

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10 OOO zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysiokosci):

PowyZsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), i2 na podstawie art, 233 1 Kodeksu hlarnego za podanie
nie$
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci,

,.Y*.t.:.$..,,Y*.:.:.,r,....9.t.,:....?..9.:.,9.1.,:,?.9.,11,,,.r,r.,
(miejscowoS6, data)

1 NiewlaSciwe skreSlic.

r,podpis)

2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej
w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa
3

rodzinnego.
N ie dotyczy r ad nadzorczych sp6ldzieln i

m

ieszkan iowych.

