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lticrowuika jedoostlti ~
organizacyjnej powiatu, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu za~dzaj~cego
powiatow~ osoba
prawn~ oraz.osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
0le5no, dnia 27 kwietnia 2017r.

Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca
oswiadczenie
obowi~zana
jest
do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnyrn
przypadku
zastosowania,
nalezy wpisac "nie
dotyczy" .
3. Osoba skladaj~ca
oswiadczenie
obowi~zana
jest okreslic przynaleznosc
poszczeg61nych
skladnik6w
rnaj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do rnaj~tku odr~bnego i rnaj~tku obj~tego wspolnosci~ rnaj~tkow~.
4. Oswiadczenie 0 stanie rnaj~tkowyrn dotyczy rnaj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie 0 stanie rnaj~tkowyrn obejrnuje rowniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s~ inforrnacje jawne, w cz~sci B zas inforrnacje niejawne dotycz~ce adresu
zarnieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz rniejsce polozenia nieruchornosci.
CZF;SC A
la, niiej podpisany(a),DANUTA,
KRYSTYNA ANTAS : LUCINSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 29 rnaja 1959 roku w WIELUNlU
STAROSTWO

POWIATOWE

W OLESNIE

ul. PIELOKA

21

SEKRET ARZ POWIATU
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu siy z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
przez osoby pemi~ce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samor~dzie powiatowym (Oz. U. z 200 I r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej
ustawy oswiadczam, ie posiadam wchod~ce w sklad malienskiej wsp61nosci maj~tkowej lub stanowi~ce m6j maj~tek
odrybny:
I.
Zasoby pieniyine:
srodki pieniyine zgromadzone w walucie polskiej : NIE OOTYCZY
srodki pieniyine zgromadzone w walucie obcej : NIE OOTYCZY
papiery wartosciowe: NIE OOTYCZY

..............................................
na kwoty:
11.
I. Oom 0 powierzchni: NIE OOTYCZY m2,
prawny:
2.
3.

4.

.
0

wartosci:

tytul

.

Mieszkanie 0 powierzchni: 39 m2, 0 wartosci: 100.000,00 zl, tytul prawny:
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE OOTYCZY, powierzchnia:

WLASNOSCIOWE
.

o wartosc i:

.

rodzaj zabudowy:

.

tytul prawny:

.

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
Inne nieruchomosci:
powierzchnia: NIE DOTYCZY

.

o wartosci:

.
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tytul prawny
Ill.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleZy podae liczby i emitenta udzia16w: NIE DOTYCZY

udzialy te stanowi'} pakiet wiykszy niz 10% udzia16w w sp6ke:

.

Z tego tytulu osi'}gn'}lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy podae liczby i emitenta akcji: NIE DOTYCZY

akcje te stanowi'} pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6ke:

.

Z tego tytulu osi'}gn'}lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl'}czeniem mienia przynaleznego do jego maj'}tku odrybnego) od Skarbu
PaJ1stwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'}du terytorialnego, ich zwi'}zk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nastypuj'}ce mienie, kt6re podlegal0 zbyciu w drodze przetargu - naleZy podae opis mienia i daty nabycia, od
kogo:
NIE DOTYCZY

VI.

I.

Prowadzy dzialalnose gospodarcz'}2 (nalezy podae formy prawn'} i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY

-

osobiscie

.

wsp61nie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osi'}gn'}lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w
wysokosci:
2.

Zarz'}dzam dzialalnosci'} gospodarcz'}lub

.
jestem przedstawicielem,

pelnomocnikiem

takiej dzialalnosci (nalezy

podae formy prawn'} i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY

-

osobiscie

.

wsp61nie z innym i osobami

.

Z tego tytulu osi'}gn'}lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
VII.

I.

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): NIE DOTYCZY

.

-

jestem czlonkiem zar~du

(od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osi<}gn<}lem(ylam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2.

.

W sp6ldzielniach: NIE DOTYCZY

-

jestem czlonkiem zar~du

(od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczel

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

(od kiedy):

.

.

Z tego tytulu osi<}gn<}lem(ylam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
3.

W fundacjach prowad~cych

.

dzialalnosc gospodarcz<}: NIE DOTYCZY

-

jestem czlonkiem zar~du (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osi<}gn<}lem(ylam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

VIII.
Inne dochody osi<}gane z tytulu zatrudnienia
lub innej
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
I. Doch6d z tytulu mojego zatrudnienia:
138.891,66 zl.

dzialalnosci

zarobkowej

lub zajyc, z podaniem kwot

2. Doch6d myza - emerytura : 17.655,40zl.
3. Doch6d myza - dzialalnosc gospodarcza:

203,78 zl.

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
marky, model i rok produkcji):
SamochOd osobowy KIA CEE'D; rok produkcji 2009; pojemnosc silnika : 1.582; wartosc: 25.000 zl
Samoch6d osobowy OPEL MERIV A-A; rok produkcji 2003; pojemnosc silnika: 1.598, wartosc: 12.500 zl.

nalezy podac

X.
Zobowi'lzania pieniyzne 0 wartosci powyzej 10 000 zl, w tym zaci'lgniyte kredyty i p0Zyczki oraz warunki, na jakich
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
1. Kredyt mieszkaniowy konsolidacyjny nr 76102036680000509601041110
zaci'lgniyty w dniu 7 lutego 2013 roku w
PKO SA w Oddziale 1 w Olesnie w kwocie 163.000 zl na okres 15 lat. Rata miesiyczna wynosila 1.219,78 zl.
Stan zadluzenia na dzien 31 grudnia 2016 roku wynosil 131.674,93 zl.
2. Kredyt got6wkowy PLATINUM nr 44102036680000509601460435

zaci'lgniyty w dniu 4 sierpnia 2016 roku w PKO

SA w Oddziale I w Olesnie w kwocie 30.034,64 zl na okres 6 lat. Rata miesiyczna wynosila 553,63 zl
Stan zadluzenia na dzien 31 grudnia 2016 roku wynosil29.086,03

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),

zl. .

iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.Olesno, dnia 27 kwietnia 2017 roku.
(miejscowose, data)

Niewlasciwe skreSlie.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych

(podpis)

1

2

zwierzycej, w formie

zakresie
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