g ,
kierownlka jednostki organizacyjnej gminy,
.

1-

.

Serock, dnia 09.04.2019 r.
(mlelxowdt)

Uwaga:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Osoba skladajqca 05wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupetnego
wypetnienia kaidej z mbryk.
Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy wpisat
,nie dotvczv".
Osoba skladajqca 04wladczenie obowiwna jest okre5lit pnynaleino5C poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochodbw i zobowiqzatt do majqtku odrgbnego i majqtku objetego
maliettakq wsp6lno5clq majqtkowq.
OSwiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
04wiedczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wielzytelnoScl pienigine.
W czgSci A 04wiadczenia zawarte sq lnfonnacje jawne, w czghci B za5 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego o*wladczenie oraz miejsca polokenla
nieruchomoSci.

CZFSC A
Ja, niiej podpisany(a), Anna Emllla Ortowska
lirniona i nazwiska oraz nazwirka rodow)

urodzony(a)04.01.1963 r. w Kielcach
Oirodek Pomocy Spolecznej w Serocku - kierownik
(rniejrcc zatrudnienia, rtanowirko lubfunkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby petnigce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875),zgodnie z an. 24h tej ustawy dwiadczam, ie
posiadam wchodzqce w sklad maliehskiej wsp6lnofci majgtkowej lub stanowigce m6j majqtek odrgbny:
1.
Zasoby pienigine:
-frodki pienigine zgromadzone w waiucie polskiej: 9.000
-frodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: 0
papiery warto$ciowe: nle dotyuy
na kwotg: 0

-

11.
1

-

Dom o powierzchni: m nie dotyczy ', o wartoki:

.......................tytul prawny: ..............................

2
Mieszkanie o powierzchni: m - nie dotyczyl, o wartoici: ......................... tytul prawny: ......................
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: ..............................................
3
o wartoici: ..............................................................................................................................................................................
rodzaj zabudowy: ....................................................................................................................................................
tytut prawny: ...........................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgngtem(@am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: ....................
.
....................

4. lnne nieruchomoici: nie dotyczy

..
powierzchnia: .....................................................o wartosc~:.............................
tytut prawny: .....................................................................................................................................................

.... ....

111.

-

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych naleiy podat liczbe i emitenta udzial6w: nie dotycly

....................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnalem(dam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ...............................................................
..................................................................................................................................................................................................
udziaty te stanowig pakiet wiekszy n i i 10%udzial6w w spdce:

IV.

-

Posiadam akcje w spMkach handlowych naleiy podat liczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowig pakiet wigkszy n i i 10%akcji w sp6lce:

.................................................................................................................................................................................
...................................................................

Z tego tytulu osiqgnqlem(g1am) w roku ubiegtym doch6d w wysokdci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mationek, z wylgczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunainej osoby prawnej lub zwiqzku rnetropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegaio zbyuu w drodze
przetargu- naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo:
Nie dotyczy
VI.
1.Prowadze dzialalnobt gospodarcza "(naleiy podat forme prawn3 i przedmiot dzialalnofci): nie dotyczy
-wspolnie z innymi osobami .........................................................................................................................

Z tego tytulu osiqgnqtem(@am)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokobci: .....................................
2. Zarzqdzam dziatalnoicig gospodaraq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnobci
(naleiy podat formg prawnq i przedmiot dzialalnofci): nie dotyczy

.........................................................................................................................................................................................

- wsp6inie z innymi osobami ........................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)w roku ubiegtym dochod w wysokobci:

VII.
1.W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy):

.............................................................

- jestem utonkiem rady nadzoruej (od kiedy): ........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................................................................................

....................................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiggngtern(~tam)w roku ubieglym dochW w wysokoici: .............................
.
............................
.................................................................................................................................................................................................
2. W sp6tdzielniach: nie dotyuy

-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): ................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

-jestem cztonkiern rady nadzorcze "'(od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...............................................................................................
Z tego tytutu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

.........................................................

3. W fundacjach prowadzgcych dziatalnoit gospodarczg: nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy):

.................................................................................................................................................................................
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.......................................................................

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................................................................................

......................
.
.
................................
..............................................................................................................................................................................

Z tego tytutu osiqgngtem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokolci:

VIII.
lnne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej tub zajgt, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytutu: umowa o prace na stanowisku kierownika OPS Serock 98 229.81 d,
pdnienie funkcji przewodniagcej GKRPA na podstawie umowy- zlecenia 8 170,68 z l

-

-

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy
podat markc, model i rok produkcji nie dotyczy

-

X.
Zobowigzania pienigine o wartolci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciggniete kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysoko5ci): nie dotyczy

Powyisze oiwiadczenie skbdam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

5 1 Kodeksu karnego za podanie

Serock, 09.04.201 9 r.
(miejscowogt, data)

' Niewlaiciwe skreilit.
" Nie dotyczy dzialalnoici wyhu6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierz~cej,w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

"' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

