
OSWIADCZENIf, MAJĄTKOWE
osoby wydającej decyzje administracyjne w imi€niu starosty

Sanok. dnia 2014-03-1]
(miejscowość)

Uwaga:

l. O§oba sldadająca oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. JeŻeli PoszczeEóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleł wpi§ać ..nie dotvczy''.

3. osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegó|nych skladników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową.

,l. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieź wierzytelności pieniężn€,

6. W częŚci A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycące adresu
zamie§zkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

cZĘŚC A

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

urodzony(a) 16. 0]. 1968r. w Sanoku

Starostwo Powiatowe w Sanoku - podinspektor ,
(miejsce zatrudnienią stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 21 sieęnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DZ, U. Nr 106, poz. 6'79, z 1998 r. Nr 113, poz. 7l5 i Nr 162,
Poz. 1126,z 1999r.Nr49,poz,483,z2000r.Nr26"poz.306oruzz2002t Nr l13, poz.984 i Nt 2l4, poz.l806) oraz ustawy z dnia5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. IJ. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
Poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr ll3, poz. 984, NI l53, poz. 1271, Nr 2OO, poz. 1688 i Nr 2l4, poz, 1806), zgodnie
z al1. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małżęńskiej wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

środki pienięzne gromadzone w walucię polsklej: nie dotyczy

środki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery Wartościowe nie doĘczy
na kwotę:

II.

Dom o powierzchni nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tyłuł prawny: nie dotyczy

Mieszkanie o powierzchni: 41,40 m2, o wartości: 70.000 zł. t5ltuł prawny: spóklzielcze własnościowe prcwo do lokalu
Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodalstwa: nie doĘczy, powierzchnia: nie doĘczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

§Ąuł prałmy: nie dotyczy

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

Ime nieruchomości:

pow ierzchnia: ni e d o Ęc zy

o wartości: nie dotyczy

t}łuł prawny: nie dotycry

l.

2.

3.

4.



llI.
Posiadam udziĄ w spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udżiałów:

nie doryczy

udziĄ te stanowią pakiet większy niz l0% udziałów w sp ółce: nie dotyczy

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

Iv.

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

nie dotyczy

akcje te Stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce: nie doĘczy

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

v.
NabYłem(am) (nabył mój małżonek, z vyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ieryło.iainógo, iiń związków lub od ko-
munalne.j osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu , należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1, Prowadzę działalność gospodarczą2 (naleZy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczv

osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobafii nie dotyczy

Z tego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko ści: nie doą)czy

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doryczy

- osobiście nie dotyczy

.- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoko ści: nie dotyczv

vII.

l. W spółkach handlowych (nazwa, sie dzlba spółki): nie dotyczy

.._jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestem członkiem lany nadzorczej (odkiedy): nie dotyczy

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

Z tego Rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysoko ści: nie dotyczv

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

-jestem 
członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

jestern członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie doĘczy
..._ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od,kiedy): nie dotyczy

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

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

.._ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy

-jestem 
członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘczy



j jestem członkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): nie dotyczy

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

vIIL

Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego t>Ąułlu: zatrudnienie v) Starostwie Powiątor|ym w Sanoku - 38 9t0,51 zł.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać maxkę,
model irok produkcji1: nie dotyc4.

x.
Zobowiązania Pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakinr zdarzeniim, w -jakiej 

wysokości):

PoWYżSze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub
zatajenie prawdy gozi kara pozbawienia wolności.

Sanok, 2014-03- ] 1
(rniejscowość, data)

2 Nię dotyczy działalności w}twórczej w rolnictwię w zakresię produkcji loślinnęj i zwięrzęcej, w formie i zakęsie gospodar-
, stwa rodzinnego.
' Nie dot)cZ} rad nadzorcz}ch spółdzielni mieszkaniowlch,


