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oŚWADczENlE MAJĄTKoWE

członkazaŹądu powiatu,sekretanzapow|atu'ska nika powiatu,kierownik3jednostki organizacyjnej
pow|atu'osoby zar:ządzającel
I członkaorganu zaŻądzającegopow|atowąos.obąprawną
o.az osoby wydającejdecyzje administ.acy|new lm|eniustarosty'
Szk|arska Poręba' dnia 29.04.20{4..
(miejscov.ość)

Uwaga:
l.

osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnie.
nia każdejz rubryk.

Jeże|iposzczegÓ|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eżywpisać ..nie dotvczv".
poEzczegÓlnych składnikÓw mająt3. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eżność
kowych, dochodÓw i zobowiąza do majątku odĘbnego i majątku obiętego matże ską wsp |nościąmajątkową.

2.

4. oświadczenie majątkowedotyczy majątku w kraiu iza granicą.
5. oświadczenie maiątkowe obejmuie rÓwnież wie]zytelnościpieniężne.
6. w częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częÓci B zaśinformacje niejawne dotycząGe adresu zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsca położenianicruchomości.

czĘŚĆA
podpisany(a)'
.u*"ffiTj#':'#.o*oTll;
AlicjaAr|eta
Ja,niżej
n*"*o .oo*"'
w Wrześni
urodzony(a)
02.06.1956r.
w szk|arskiejPorębie,
DyrektorPubIicznejPoradniPsycho|ogiczno-Pedagogicznej
(miejscezatrudnienla,
stsnowisko
lubtunkcja)

)
a

gopo zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pfowadzenia działa|ności
publiczne
poz.679,
poz.
(Dz.
przez
pełniące
715
162'
NI
106,
z'1998
r.
Nr
1.l3,
iNr
osoby
funkcje
U.
spodarczej
poz. '1126,z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2O0Or. Nr 26, poz.3ots oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, po2.1806)oraz
ustawyz dnia 5 czelwca '1998r. o samoŻądzie powiatowym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oĘz z 2002 t. N( 23,
poŁ.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, N|153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),zgodnie
z a ' 25c tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w sklad małżeskiej wspÓ|nościmajątkowej|ub sta.
nowiącemÓj majątekodrębny:

t.
zasobypieniężne:
_ środki
gromadzone
pieniężne
(ustawowa
7383,25zł
wspÓłwłasność
matżeska-UWM);oFE:
w waIuciepo|skiej:
- własność
odrębna
95700'34zł
- środki
pieniężnegromadzonew wa|ucieobcej:0
_ papierywartościowe:
0
na kwotę:
.
1. Dom o powierzchni:nie dotyczym2,o wartości:
tytułprawny:
18oooozlMuł prawny:UWM
2. Mieszkanieo powierzchni:31'64 m2,o wartości:
3. Gosoodarstworolne:
rodzajgospodarstwa:
nie dotyczy,powierzchnia:
o wartoŚci:
rodzajzabudowy:
tytulprawny:

I

przychÓdi dochÓdw \tvysokości:
z tegotytułuosiągnąłem(ę|am)
w rokuubiegłym

4. lnnenieruchomości:
powierzchnia:
nie dotyczy
o wańości:
tytułprawny:
l.
_ na|eżypodaćliczbęiemitentaudziałów:
Posiadamudziaływ spółkachhand|owych
nie posiadam
udziałyte stanowiąpakietwiększyniż10%udziałóww spólce:
dochód w wysokoŚci:
w rokuubiegłym
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)

tv.
_ należypodać|iczbęi emitentaakcji:
Po6iadamakcjew spółkachhand|owych
nie posiadam
akciete stanowiąpakietwiększyniż10%akciiw spółce:
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)

v.
(nabyłmój malżonek,z wyłączeniem
do iego maiątkuodrębnego)od skarmienia pŻyna|eżnego
Nabyl-.m(am)
jednostek
prawnej,
państwowej
ich związków lub od ko.
osoby
samorządu
terytoria|nego,
Państwa,
innei
bu
muna|nejosoby prawnejnastępującemienie' które pod|egałczbyciu w drodze pzetargu _ na|eżypodaÓ opis
mieniai datęnabycia,od kogo:nie dotyczy

vt.
gospodarczą2
(należypodaćformęprawnąi przedmiotdziała|ności):
1. Prowadzędziała|ność
- osobiście
nie dotyczy
- wspó|niez innymiosobaminie dotyczy
przychódi dochódw wysokości:
w rokuubiegłym
z tegotytuluosiągnąłem(ęłam)
2. zaŻądzam działa|noŚciągospodarczą |ub jestem przedstawicie|em,pełnomocnikiemtakiej dzia|a|ności
podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
(na|eży
nie dotyczy
-

osobiście

-

wspó|niez innymiosobami

w rokuubiegłymprzychódi dochódw wysokości:
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)
vlt.
(nazwa,siedzibaspolki):nie dotyczy
1.W spólkachhand|owych
_ jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):
_ jestemczłonkiemranynadzorczej(odkiedy):
_ iegtemczłonkiemkomisiirewizyjnej(od kiedy):
przychódidochÓd w wysokości:
w rokuubiegłym
z tegotytułuosiągnąłem(ętam)
2. W spóldzie|niach:
nie dotyczy
_ iestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):
- jestemczlonkiemradynactzorczej3
(odkiedy):
_ iestemczłonkiemkomisiirewizyjnej(odkiedy):
w rokuubiegtymdochÓd w wysokości:
z tegot)ńułu
osiągnąlem(ęlam)

,,ł
)..
a

gospodarczą:
dzia|alnośĆ
3. W fundac,achprowadzących
nie dotyczy
_ jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy):
_ iestemczłonkiemradynadzorczei(od kiedy):
_.iestem członkiemkomisjirewizyinej(odkiedy):
w rokuubieglymdochÓd w wysokości:
z tegotytułuosiągnąłem(ęłam)

v t.
zarobkowej|ub zajęÓ' z podaniem kwot
lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia|ub innej działa|ności
40354'662ł;
działa|noŚć
wykonywanaosobiście:
uzyskiwanychz każdegotytułu:ze stosunkuwacy: 71849.292ł;
DochÓd mężaze stosunkupracy:60szf,o1 .ł
zaśi|ek
chorobowy;85o,85zł.
/ ,

|x.

4 rroó,(

składnikimienia ruchomegoo wartościpowyżei10 000 złotych(w przypadkupolazdÓwmechanicznychna|eży
podaćmarkę,mode|i rok produkcii):

x.
zobowiązaniapieniężneo wartoŚcipowyżej10 000 złotych'w tym zaciągniętekredytyi pożYczkioraz warunki,
Kredytmieszkaniowy
na jakichzostałyudzielone(wobeckogo,w związkuz jakimzdarzeniem,w iakiejwysokości):
z dnia 13.11.2013rr.)
na zakup
w PKo sA o/JeleniaGÓra w wys.:82000zł(umowafi 203.1202271222l386n0o3
p.
pozostało
12.251'94
z|.
wymienionego
w
l|.2.
Do
sptaty
mieszkania

iż na podstawieań' 233 s 1 Kodekgukamego za podanieniePowyższeoświadczenie
składamświadomy(a)'
plawdy|ubzatajenieprawdyglozi kara pozbawieniawo|ności'

Szk|arska Poręba 29.04.2014
(miejscowoŚć'data)

gkreś|ić.
:. Niewłaściwg
wyfu,Órcfeiw ro|nict$'iew zakresio produkcjipś|innoji ałieŻQcoi, w brmie i zakEśiegospodarNie dotyczy działa|ności
rodzinnego.
stwa
" Nie dotyczy rad nadzorczyd|spddzie|ni mĘszkaniofych.

q

