
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
cztonka zarzCldu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzCldzajClcej i cztonka organu zarzCldzajClcego powiatowCl osobCl prawnCl oraz osoby

wydajClcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Olesno, dnia 29 kwietnia 2019 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajClcaoswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i zupetnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujClw konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych sktadnikow

majCltkowych, dochodow i zobowiClzan do majCltku odrt:bnego i majCltku objt:tego mafienskCl wspolnosciCl
majCltkowCl·

4. Oswiadczenie majCltkowe dotyczy majCltkuw kraju i za granicCl.
S. Oswiadczenie majCltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pienit:ine.
6. W czt:sciA oswiadczenia zawarte sClinformacje jawne, w czt:sci B zas informacje niejawne dotyczClceadresu

zamieszkania sktadajClcegooswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomosci.

CZ~SCA

Ja, niiej podpisany(a), Danuta Krystyna ANTAS zd. LUCINSKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 maja 1959 roku w Wieluniu .

STAROSTWOPOWIATOWE W OLESNIE,UL. PIELOKA21
SEKRETARZPOWIATU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniClce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzCldzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzClce w sktad matienskiej wsp61nosci majCltkowej lub stanowiClce m6j
majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY .



- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY .

.... na kwot~: .
11.
1. Dom 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2, 0 wartosci: tytut prawny: .
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 39 ml

, 0 wartosci: 100.000,00 Zt tytut prawny: WtASNOSCIOWE
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodzaj gospodarstwa: , powierzchn ia: .
o wa rtosci: .
rodzaj zabudowy: .
tytut prawny: .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .

4. Inne nieruchomosci: NIE DOTYCZY
powierzchn ia: .

o wa rtosci: .

tytut prawny: .

Ill.
Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: NIE DOTYCZY .

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w sp6ke: .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

IV.
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY .

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke: .

z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY



VI.
1. ProwadzE:dziatalnosc gospodarCZCl2(naleiy podac formE: prawnCl i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTVCZY

- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osoba mi .

Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .
2. ZarzCldzam dziatalnosciCl gospodarczCl lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(naleiy podac formE: prawnCl i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTVCZY .

- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osobami .

Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

VII.
1.W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): NIE DOTVCZY .

- jestem cztonkiem zarzCldu(od kiedy): .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .
2. W sp6tdzielniach: NIE DOTVCZY .

- jestem cztonkiem zarzCldu(od kiedy): .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiClgnCltem(E:tam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadzClcych dziatalnosc gospodarczCl: NIE DOTVCZY

- jestem cztonkiem zarzCldu(od kiedy): .



- jestem eztonkiem rady nadzorezej (od kiedy): .

- jestem eztonkiem komisji rewizyj nej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiClgnCltem(~tam)w roku ubiegtym doeh6d w wysokosci: .

VIII.
Inne doehody osiClgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem
kwot uzyskiwanyeh z kaidego tytutu:
1. Doeh6d z tytutu mojego zatrudnienia: 123.595,68 zt.
2. Doeh6d m~ia - emerytura: 18.224,04 zt.
3. Doeh6d m~ia - dziatalnosc gospodareza: 858,56 zt

IX.
Sktadniki mienia ruehomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotyeh (w przypadku pojazd6w meehanicznyeh
naleiy podac mark~, model i rok produkeji):
1. Samoeh6d osobowy KIA CEE'D; rok produkeji 2009; pojemnosc silnika: 1582; wartosc: 19.500 zt.
2. Samoeh6d osobowy OPELMERIVA-A; rok produkeji 2003; pojemnosc silnika 1598; wartosc: 10.900 zt.

X.
ZobowiClzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotyeh, w tym zaeiClgni~te kredyty i poiyezki oraz
warunki, na jakieh zostaty udzielone (wo bee kogo, w zwiClzkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

1. Kredyt mieszkaniowy konsolidaeyjny nr 76102036680000509601041110 zaciClgni~ty w dniu 7 lutego 2013
roku w PKOSAw Oddziale 1 w Olesnie w kwocie 163.000 zt na okres 15 lat. Rata miesi~ezna wynosita
1.218,93 zt.
Stan zadtuienia na dzien 31 grudnia 2017 roku wynosit 112.164,75 zt.

2. Kredyt got6wkowy PLATINUM nr 44102036680000509601460435 zaeiClgni~tyw dniu 4 sierpnia 2016 roku

w PKOSAw Oddziale 1 w Olesnie w kwoeie 30.034,64 zt na okres 6 lat. Rata miesi~ezna wynosita 553,20 zt

Stan zadtuienia na dzien 31 grudnia 2017 roku wynosit 20.748,15 zt.



cz~scB

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy{a), ii na podstawie art. 233 § 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotnosci.

Olesno, dnia 29 kwietnia 2019 roku
(miejscowosc, data) (podpis)

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej zwierz~cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.


