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I .  OSOba sktadajqca oswladczenle obowlqzana jest do ZgOdnegO z prawaq, starannego I 
zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. Jeiell poszczegolne rubrykl nle znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, 
naleiy wpisac "nie dotyc~y.~. 

3. Osoba sktadajqca oswiadczen ie obowiqzana jest okreSliC przynaleinoSC 
poszczeg6lnych sktadnikow majqtkowych, docnod6w I ZObOWl~Zafl do majqtku 
odrqbnego i majqtku objqtego matienskq wsp6lnoSciq majqtK0q. 

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy rnajqtku w kraju i za granicq. 

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnlei wierzytelnoscl pienitgne. 

6. W czqsci A oswladczenla zawarte sq lnformacje jawne, w czqScl B zaS lnformacje 
niejawne dotyczqce adreSU zamieszkania sktadajqcego OSWiadCZenle oraz mlejsca 
pototenla nierUChOmOSCi. 

Ja, niiej podpisany(a) ANNA EMlLlA ORlOWSKA 

nazwrsko rodowe MALKA 

urodzony(a) 1963-01 -04 w KIELCE 

OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ W SEROCKU UL.KOSCIUSZKI 15 - KIEROWNIK 

po zapoznaniu s19 z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby peiniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 
1YY8r.Nr 113,poz. / I51 Nr162,poz.l126,zlYYY r.Nr49,poz.483,z2UUUr. Nr26,pozm9W 
oraz z 2002 r. Nr 1 18, poz. 984 I Nr 21 4, poz. 1806) oraz ustawy z dnra 5 czerwca 1998 r. 0 

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 11 3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z 



art. 25c te] ustawy ~Swiadczarn, i e  posiadam wchodzqce w sktad matienskiej wspdlnosci 
majqtkowej lub stanowlqce rnoj majqtek odrqbny 

- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 8 000 
- srodkl plenlqzne zgromadzone w walucle obce]: nie dotyczy 
- paplery wartoSc~owe:nie dotyczy 
na kwotq: nie dotyczy 

II. 

1. Uom o powlerzchnl: nle dotyczy m2, o wartoScl nie dotyczy 
tytut prawny: nie dotyczy 

2. Mleszkanle o powlerzchnl: rile dotyczy m2 o wartoscl: nle aotyczy 
tytut prawny: nie dotyczy 

Y. tiospodarstwo rolne: rodza] gospodarstwa: nnie aotyczy, powerzchnla nie dotyczy m2 o 
wartoscl: nie dotyczy 
rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytut prawny: nie dotyczy 
L tego tytutu oslqgnqtem(qtarn) w roku ublegtyrn przych6d I dochm w wysokoScl: n le dotyczy 

4. lnne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy m2 o wartosci: nie dotyczy 
tytut prawny: nle Uotyczy 

Posiadarn udziaty w spoikach handlowych - nalezy podac liczbq i ernitenta udziatow: 

nie dotyczy 

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% udziatow w spoice: 

nie aotyczy 

Z tego tytutu osiqgnqiem(@arn) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 










