
Sanok, dnia 22.04.2014 r.
Uwaga: (miejscowość)

' 
"T*;jii'rflf;fioświaoczenie 

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełne'o wypełnie-

'' 'Ć?.'Poszczególne 
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv_

3. osoba. składająca oświadczenie oboWiązana jest określi(ło*vcr,, Jo"iJa3J-i',lio*ią,",r d;;;j;t#;;;;ffi""Ę:fliflixtffiTfi#'Ji"ą"*'j;ł'łj*,Tił#.
4. oświadcżenie majątkowe Ctotyczy majątku W kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne.6' W częŚci A oŚwiadczenia-zawań€ są.informacje jawne, w częś.ci B zaś informacje niejawne ctotyczące adre_su zamieszkania składającego oswiu'o"zeniółaz'inie;!'ca' połozenia nieruchomości. .

czĘśc A

Ja, nizej Pod'isan'(a), Anna ChYtła z domu ZoT;.j;:X5;,", 
."."isko rodowe)

urodzony(a) .17.03.1956r, 
W sanoku

Dom Dziecka im. śW. Józefa W Sanoku, dyrektor ,
(miejsce zatrudnienja, stanowisko lub funkcja)

Po zapoznaniu sję z PlzePisami 
.ustawY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenla dżiałalności go_spodarczej przez osobv Dełnjace^funkcje publiczne ro.. ó, Ń, 

'i9u 
p::, oźs, fióg§ ł Ńił1:' o". 71 5 i Nr 162,Poz' 1'126, z 199g r, NiąÓ, ooi l_es,_'Źoob-i Ńii"o'pJ; ioł|raz.z2oo2, 

"ri,.. 
p". sii! itvizlł. poz.laoo,, orazustawy z dnia 5 cze*ca 1998 

'-,. 
o-samorrąozie powiJtowym l ó)| 

.u .. zlpl. rl,- łą)' p"r- rió ł oiaz z 2oO2 r. Nr 2s,poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113, p;r-óó;,-ff;fi,'iL}) 'iłl,', Nr 2oo poz łoia'iŃ,'iio. "o"z 
1806). zgodniei.i#r.3'j.j?iłii3[o§flji:"", że posiadam ;;ńJÓ."'; 

"łł"o ,"ł!"i.il"i"*"Jji.'"ś]; ilalątkowej lub sta_

l.

Zasoby pleniężne:

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy_ środkj pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery Wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

ll.

1, Dom o powjerzchni: a)- 84 m2, b)- 99 m', o Wańoścj: a)- 235,o*ozł, b)- 32-000 zł tytuł prawny: a)-WspółWłasność małzeńska , b)- WspółWłasnośó W 75l40o 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: 3.160,00 zł
rodzaj zabudowy: nie zabudowana
tytuł prawny: Własność - mój majątek odrębny
z tego tYtułu os jągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód j dochód w wysokoścl: n,e dotyczy



4, lnne nieruchomości:

powierzchnia: a)4,39a- zabudowana domem mieszkalnym p,ll ppl-a), b)3,41 a- zabudowana domemmieszkalnym z p,ll pp,1-b

o Wartości: a) .10,000 
- zł, b) 9.000 zł

tytuł prawny: a)mój majątek odrębny, b)współwłasność 75l4o0 cześći

lll.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaó ljczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10o/o udziałóww spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lv.

Posiadam akcje W spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcjj W spółce: nle dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabvł mói małżonek, z wyłączeniem mienja przynależnego do jego, majątku odrębnego) od skar-bu Państwa, innei'PańŚtwowej 
"199v];;;;;;,,,;;;§i;i Ur"rrądu telytorialnego, ich żwiązków lub od ko_il*?jifi-",ŁIrilŁ1li,;x'J:łHT""-};;;, łij;;'"ńJń znycu, * oóJ." óii"iiiu 1narzy podać opis

Vl.

1, prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podaó formę prawną j przedmiot działalności): Anna chytłaPryWatny Gabinet Psychologiczny( działalność rozwiązanaod X 2013)

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy2' Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, 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.
,l, W spółkach 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
Ztego tYtułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym Wzychódi dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzieIniach:

nie dotyczy

- jestem członkiem zażądu (od kiedy): nie dotyczy

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



- jestem członkiem komisji rewjzyjnej (od kiedy): nle dotycży
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3, W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): nje dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nje dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vlll.

lnne dochody osiągane z tvtułu, zatrudnienia lub innej dzlałal,ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
:ńr"'ł[":łik łsil;:?.Yjil._ oo*noó 

n'lia zisóÓ, b6 :;", dochód ze stosunku p,"Ly - rc 185,45 umowa

lx.

składniki mjenia ruchomeoo o wartości powyżej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanlcznych naIeży
Ł""1;;rł::-r, 

model i rók prod;i;JD: "i;;;;J;d1"."il'uii' riut -R"no",rok produkcji 2oos,WspółWłasność

x.

zobowiązania pieniężne o wartoścj powyżej ,10.o00 złotych, w tyfi_zaciągnięte kredyty jpożyczki oraz warunki,
l3.1?::k","ji'i.il'§!§jil:!i1l,'o,;;łt,l**l, ,:,.tllł"#,s"[3"xlitiJ.,:il't<reoyt nipoteczny



t-
nYlffi,X::Ui"1::"ł:"-illtl-}i"i3ryjfi];.1,na podstawie art. 233 § ,1 Kodeksu karnego za podanie nie_

sanok, dnia 22.04.2014
(miejscowośó, data)

1 NieMaściwe skreślić.
' Nie dotyczy działalności Wytwórcze

3 
stwa lodzinnego, i W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwieżęcej, W formie i zakresie gospodar_
Nle ootyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


