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OŚWADCZENlE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarźa powiatu, skarbnika powiatu, kielownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu za.ządzł!ącego powiatową os.obą prawną
oraz osoby Wydającej decyzje administracyjne W imieniu starosty'

Sanok, dnia 1.07,2013 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnie-
nia każdej z rubryk,

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisaó ..nie dow-
c?v".

osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego małżeńską Wspólnością ma-
iątkową.

ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraju i za granicą.

oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,

W części A ośWiadczenia zawańe są informacie jawne, W Gzęści B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), Anna chytła z domu Żołnierczyk,
(imiona i nazwi§ko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 17,03.1956r. W sanoku

Dom Dziecka im. św. Józefa w Sanoku, dyrektor ,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r, Nr'1,13, poz. 715 iNr 162,
poz, 1126, z ,l999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r, Nr 26, poz,306 o,az z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz
ustawy z dnia 5 czeMca 1998 r. o samoządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 orcz z 2Q02 f. 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 aft, 25c tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej Wspólności ma.iątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne gromadzone W Wa|ucie po|skiej: nie dotyczy

_ środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe: nie dotyczy
na kwotę:

ll.

1. Dom o powierzchni: a)- 84 m2, b)- 99 m', o Wańości: a)- 235,ooozł , b)- 32.000 zł tytuł prawny: a)-

WspółWłasnośó małżeńska , b)- WspółWłasność W 75/400 części

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: pole orne, powierzchnia: 0,1580 ha

o Wartości: 3160,00 zł

rodzaj zabudowy: nie zabudowana

tytuł prawny: Własność - mój majątek odrębny

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy



4, lnne nieruchomości:

powjerzchnia: a)4,39 a- zabudowana domem mieszkalnym p.ll ppl-a), b) 3,41 a - zabudowana domem

mieszkalnym z p,ll pp,1-b

o Wańości: a) 10.000 - zł, b) 9.000 zł

tytuł prawny: a)mój majątek odrębny, b)WspółWłasnośó 751400 części

lll.

Posiadam udziały W spółkach handlowych - należy podaó liczbę iemitenta udziałóW:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10o/o udziałów W spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

lV.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samożądu terytorialnego, ich związkóW lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1, Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i pżedmiot działa|ności): Anna Chytła

PryWatny Gabinet Psychologiczny( działaIność zawieszona od 1 .11 .2011-1 .11.2013)

- osobiście tak

- Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

Vll.

1. W §półkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rany nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzieIniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy



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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działaIność gospodarczą:

nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorcze,i (od kiedy): nie dotyczy

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyózy

vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, ,z podaniem kwot

,.1l"ri".r1liń , ial_-o"go tyttiłu: łochod męża _21 o87, ó6 , mój dochód ze stosunku pracy - 83 369,36, umowa

zlecenia -1464,00 inne źródła - 5 810,85

lx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o 00o złotych (w przypadku pojazdów meńanicznych należy

ÓÓl.c ń.*ę ńooel i óx p.Jux-"iu, 'isimócnoa osoborły Fiat _pinda,rok produkcji zggs,współwłasnośó

maźeńska,

x.

zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o 00o złotych w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

"rliłl"ń 
zostały udzielone t*óo"ó i.ogó, w związku z ;ikim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny

;;j;;Ń br;y.iu mieszrjlnego _ 16i 334,49 zł_ budowa domu Bank pKo Bp Słsanok

t§§,



eo*yz.." oŚwiadczenie składam .świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

sanok, dnia 01.07.2013
(m iejscowość, data)

ąĄ
łijJo6i ',{: &al,ą_

s)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 N|e dotyczy działalnoŚci Wytwórczej W rolnictwie w zakresie produkcji roślinnei i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
_ stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.


