
O^WIADCZENIE MAJATKOWE na dzieh 31.12.2020 r. KOREKTA
cztonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej

osoby
wydajqcej decyzje adn^ijgliraQyjne w tarosty"*

W|>l.
dnia 1 9 -05- 2021

Nr

Klodzko, dnia 05.05.2021 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzaWa Jest do-zgednego-z i^rawdq, starannego i zupetnego

wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "nie
dotvczv".

3. Osoba sktadajqca odwiadczenie obowiqzana jest okre^lid przynaleznosd poszczegolnych sktadnikdw
majqtkowych, dochoddw i zobowiqzan do majqtku odrqbnego 1 majqtku objqtego matzehskq wspdinodciq
majqtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju 1 za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnoici pienifzne.
6. W czqsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqdci B zas informacje niejawne dotyczqce

adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^S6 A

Ja, nizej podpisany(a), Aneta Renata tosiewicz ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.02.1972 r. w Kiodzku
Dom Wczasow Dzleci^cych w Dusznikach-Zdroju - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art.
25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sWad maizenskiej wspolnosci majqtkowej lub
stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

— srodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej; 0,00 PLN (majqtek odr^bny)

— srodki pieni?zne gromadzone w walucie obcej: 12,86 euro (majqtek odr^bny)

— papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY na kwot§: 0,00

II.

1. Dom o powierzchni: 157,87 wraz z dziatkq o pow. 478 m^, na ktdrej jest posadowlony,
o tqcznej wartoSci: 300 000,00 PLN ; tytui prawny: wtasno§c odr^bna

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

tytui prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^iem(^am) w roku ubiegiym przychod 1 dochod w wysokosci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

LOKAL UzYTKOWY wrciz z udziatem 3/100 we wspdinych cz^Sciach budynku i dziatce o pow.

921 , na ktorej jest posadowlony budynek;



powierzchnia: lokalu 44,90 ml, o wartosci: tgcznej 200 000,00 PLN

tytut prawny; wtasno§6 odrf bna

III.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow; nie dotyczy
udziaty te stanowiq pakiel wi^kszy niz 10% udzialow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gnqtem(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji nie dotyczy
akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy.

V.

Nabylem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu ter^orialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscle NIE

— wspolnie z innymi osobami nie
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz?dzam dziatalnosci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

— osobiscie nie dotyczy
— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. W spdidzielniach: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): nie dotyczy
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz?cych dzialalnoSd gospodarcz?: nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osi?gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tylutu:
Umowa zlecenie: przychdd 9 000,00 dochdd 7 200,00 (dochody odr?bne)
Umowa o prac? : przychdd 87 048,55 dochdd 83 448,55 (dochody odr?bne)
Przychody z najmu: 8 750,00 dochody netto 8 006,00 (dochody odr?bne)
Dieta radnego : 19 017,00 (dochody odr?bne)



IX.

SWadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
samochbd osobowy FORD FIESTA ROK PROD. 2017 (maj^tek odr?bny)

X.

Zobowi?zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci?gni?te kredyty 1 pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi?zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
1. kredyt hipoteczny na remont domu w Banku Zachodnim WBK z dnia 17.01.2010 r. kwota kredytu
80 000,00 PLN; pozostala do sptaty kwota 52 830,62 PLN (zobowi^zanie wtasne).
2. kredyt gotowkowy w PKO BP z lipca 2017 w wysokosci 74 746,13 PLN; pozostalo do sptaty 33
902,88 PLN (zobowiqzanie wtasne);
3. kredyt gotdwkowy Santander Consumer Bank z dnia 26.09.2019 r. kwota kredytu 18 403,55 PLN;
kwota pozostata do sptaty 14 544,85 PLN (zobowicizanle wtasne),
4. Karta kredytowa PKO BP SA dost?pny limit 19 000,00 PLN, wykorzystanie §rodkdw 500,00 PLN
(zobowi^zanie wtasne);
5. Pozyczka na cele mieszkaniowe z ZF^S dnia 30.06.2020r. na kwot? 30 000,00 PLN, pozostato do
sptaty 28 125,00 PLN (zobowi^zanie wtasne).

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadajqcej oSwiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz?sci A (adres):

1. 
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. 

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanle

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolnoscl.

3
(miejscowosc, data) (podpis)

^ Niewtasciwe skreslic.
^ Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz?cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.3




