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OSWIADCZENIE MAJ.TKDWE

cztonka zarzildu powiatu, sekretarza
powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcej
i cztonka organu zarzqdzajqcego
powiatowil
osobq prawnq oraz osoby
wydajilcej decyzje administracyjne
w imieniu starosty'
Olesno,

dnia 24 kwietnia

2018

r.

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowl'lzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wypelnlenia
kaidej z rubryk.
2, Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wplsac "nle dotyczy".
3, Osoba skladaj'lca
oswiadczenie
obowi'lzana
jest okreslic przynaleinosc
poszczeg61nych skladnikow
maj'ltkowych. dochod6w i zobowl'lzari do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego malierisk'l wsp6lnoscl'l
majCltkow'l.
4. Oswiadczenle majCltkowe dotyczy majCltku w kraju i za granlC<j,
S. Oswladczenle maj'ltkowe obejmuje rowniei wierzytelnoscl pieni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte SClInformacje jawne, w cz~scl B zas informacje nlejawne dotyczClce adresu
zamieszkania skladajClcego oswiadczenie oraz miejsca poloienla nieruchomosci.
CZ~SC A
Ja, niiej podpisany(a),

Danuta Krystyna ANTAS zd. LUCINSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

29 maja 1959 roku w Wieluniu

.

STAROSTWO POWIATOWE W OLESNIE. UL. PIELOKA21
SEKRETARZPOWIATU
(miejsce zatrudnienJa. Slanowisko lub funkcja)

°

po zapoznaniu siE: z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej
przez osoby pelniC\ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzC\dzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 18G8). zgodnie z art. 2Sc tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodz'lce w sktad malieriskiej wsp61nosci maj'ltkowej
lub stanowi'lce
m6j
majC\tek odrE:bny:
I.
Zasoby pieniE:ine:
- srodki pieniE:ine zgromadzone

w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

- srodki pieniE:ine zgromadzone

w walucie obcej: NIE DOTYCZY

.

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

.

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotEl:

.

11.
1. Dam 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m', 0 wartoSci:
tytu! prawny:
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 39 m', 0 wartosci: 100.000,00 Zl tytu! prawny: WlASNOSClOWE
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY
rodzaj gaspoda rstwa:
, powierzchn ia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytu! prawny:
Z tego tytu!u osi'lgn'llem{Eltam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
4. Inne nieruchomosci: NIE DOTYCZY
powierzch nia:

.

.
.
.
.
.
.

o wa rtosci:

.

tytul prawny:

.

Ill.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleiy podac liczbEli emitenta udzial6w: NIE DOTYCZY

.

udzialy te stanowi'l pakiet wiElkszy nii 10% udzia/6w w spolce:

.

Z tego tytulu osi'lgn'llem{El!am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

IV.
Posiadam akcje w spo/kach handlowych - naleiy podac liczbEli emitenta akcji: NIE DOTYCZY

.

akcje te stanowi'l pakiet wiElkszy nii 10% akcji w spolce:

.

Z tego tytutu osi'lgn'ltem{Ellam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

.

V.
Naby!em{am) (naby/ m6j ma/ionek, z wY/'lczeniem mienia przynaleinego do jego maj'ltku odrElbnego)
od Skarbu Parlstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorz'ldu terytorialnego,
ich
zwi'lzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi'lzku metropolitalnego nastElPuj'lce mienie, kt6re podlega!o
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datEl nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY

VI.

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq' (naleiy podae form~ prawnq i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY
- osobiscie

.

- wsp61nie z innym i osoba m i

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
(naleiy podae form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY

.
takiej dzialalnosci
.

- osobiscie

.

- wsp61nie z innymi osobam i

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

.

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): NIE DOTYCZY

.

- jestem czlonkiem zarZqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem kom isji rewizyj nej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. W sp61dzielniach: NI E DOTYCZY

.
.

- jestem czlon kiem zarZqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem kom isji rewizyj nej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osiqgnqlem{E:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnose gospodarczq: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarZqdu (od kiedy):

.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jeste m czlonkiem kom isji rewizyj nej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osi'lgn'llem(~lam)

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
1. Doch6d z tytulu mojego zatrudnienia: 117.219,55 zl.
2. Doch6d m~ia - emerytura: 17.762,44 zl.
3. Doch6d m~ia - dzialalnosc gospodarcza: 1.080,76 zl

lub zaj~c, z podaniem

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~. model i rok produkcji):
1. Samoch6d osobowy KIA CEE'D; rok produkcji 2009; pojemnosc silnika: 1582; wartosc: 24.000 zl.
2. Samoch6d osobowy OPELMERIVA-A; rok produkcji 2003; pojemnosc silnika 1598; wartosc: 12.000 zl.

X.
Zobowi'lzania pienl~zne 0 warto5ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaci'lgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
1. Kredyt mieszkaniowy konsolidacyjny nr 76102036680000509601041110 zaci'lgni~ty w dniu 7 lutego 2013
roku w PKOSA w Oddziale 1 w Olesnie w kwocie 163.000 zl na okres 15 lat. Rata miesiE:czna wynosila
1.219,78 zl.
Stan zadluzenia na dzien 31 grudnia 2017 roku wynosiI122.116,70zl.
2. Kredyt got6wkowy PLATINUM nr 44102036680000509601460435

zaci'lgni~ty w dniu 4 sierpnia 2016 roku

w PKOSA w Oddziale 1 w Olesnie w kwocie 30.034,64 zl na okres 6 lat. Rata miesiE;czna wynosila 553,63 zl
Stan zadluienia na dzien 31 grudnia 2017 roku wynosiI25.1l4,57

zl.

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

Olesno, dnia 24 kwietnia 2018 roku
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(miejscowosc. data)

Niewlakiwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
, Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

(pod pis)
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zwierz~cej, w formie

