
oŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Sanok. dnia 20]3-04-1l
(miejscowość)

Uwaga:

l. osoba §kładająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §taranne8o i zupelnego wypelnie-
nia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszcze9óIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleł wpisać j[i9_ś!9!.Yq,:.
3. Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana je§t określić prrynależność poszczególnych §kladników majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuj€ również wierzyte|ności pieniężne.

6. W częŚci A oświadczenia zawarte §ą informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adr€su
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położ€nia nieruchomości.

cZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a), Agnieszka Siudyła - Lorens, z domu Siudfa
(imiona l nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16. 0]. ]968r. w Sanoku

starostwo poy]iatowe w sanoku - podinspekłor ,
(mie.jsce zatrudnienia, sranowsko lub funkc_ja)

po zapoznaliu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 7997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz, 7l5 i Nr 162,
PoZ. ),),26, z 1999 r. Nr 49, Poz, 483, z 2000 r. NI 26, poz. 306 oruz z2002 r. Nr 1 l3, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia5 czerwaa 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. lJ. z 2001 r. Nr l42, poz. 1592 orcz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, NI 1l3, poz, 984, Nr 153, poz. 127I, NI 2oo, poz. 1688 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodniez alt. 25ę tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzrre:

-.._ środki pieniężne glomadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pienięZne gromadzone w walucię obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie doĘczy
na kwotę:

It.

1. Dom o powierzchni: nie do')czy m2, o wartości: nie dotycł Lrtń plawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni: 14,40 m2, o wartości: 70.000 zł. tlĄtll prawty: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwai nie dotyczy, powierzcbnia: nie doĘczy

o wartości: nie dotyczy

rodza1 zabldowy: nie dotyczy

rgltł prawly: nie doĘczy

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości nie dotyczy

4, Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyc zy

o wartości: nie dotyczy

t},tuł plawny: nie dotyczy



IIL

Posiadam udział w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakięt większy niż l0% udziałów w spółce| nie dotyczy

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

Iv,

Posiadam akcje w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prąTależnego do jego majątku odrębnego) od SkaI-
bu Państwa, innej panstwowej osoby plawnęj, jednostek samorządu terfiorialnego, ich związków lub od ko_
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze plzetargu - lależy podać opis
mienia i datę nabycla, odkagoi nie dotyczy

VI.

1, Prowadzę działalność gospodaxcząz (należy podać formę plawną i plzedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

wspólnie z innltni osobami nie doĘczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osob|ście nie doĘczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pIzychód i dochód w wysokościi nie dotyczy

VlI.

1, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem 
członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycł

- jestem członkiem rany fladzofczęj (od kiedy): nie doryczy

*jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t),tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości nie doĘczy
2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

-jestem 
członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycł

jestem członkiem lady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

'_jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłn dochód w wysokości: nie dotyczy

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

-jęstem 
członkiem zaIządu (od kiedy): nie dotyczy

j€stem członkiem lady \adzorczęj (od klędy\ nie dotyczy



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): nie doĘczy

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄ-łn dochód w wysokości: nie rloĘczy

VII.

Inne dochody osiągane z t}tułu Zafiudnięnia lub inne| działalności zarobkowej lub zajęć, Z podaniem kwot
uzyskiwanych z każd,ego t tń.o: zatrudnienie w Starostwie Pol4,iatowym w Saioku 38 786,54 zł.

Ix.

Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżęj 10 OOO złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę,
model i rok produkcji\ nie dolyczy

x.
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, W tym Zaciągnięte ked}ty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostałY udzielone (wobec ko8o, w zwlązktl z jakim zdarzeniLm, i" -;uti".; 

wysokości):
kłedyt hipoteczny w PKO BP w kwocie ] 3.000 zł.na remont mieszkania

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § l Kodeksu kamego za podanie nie_prawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sanok, 20] 3-01-1 1
(miejscowość, data)

ź;.au,ri_ ,Jh,uo
/ lpodpis\

' Nie dotycży działalnoŚci w},twórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakęsie gospodar-
_ 

stwa rodzinnego.
' Nię dotyczy rad nadzorczych spółdżielni mieszkaniowych.


