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OSWIADCZENIE

MAJ1\ TKOWE

,
i

czlonka zarz~du powiatu, sekrctarza powiatu, skarbnika powiatu, kiero.{ynika.j.~~dllJIS,ll.ii
organizacyjnej powiatu, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego powiatow~ osoha
prawn~ oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

::'J

Olesno, dnia H.U-t.2017r.
Uwaga:
I. Osoba skladajllca
oswiadczenie
obowillzana
jest
do zgodnego z prawdll, starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujll w konkretnym
przypadku
zastosowania,
nalezy wpisac "nie
dotyczy" .
3. Osoba skladajllca
oswiadczenie
obowillzana
jest okreslic przynaleinosc
poszczegolnych
skladnikow
majl!tkowych, dochodow i zobowillzall do majlltku odr\'bnego i majlltku obj\'tego wspolnosd:t lIlajl}tkowl}.
4. Oswiadczenie 0 stanie majlltkowym dotyczy majlltku w I,raju i za granicl}.
5. Oswiadczenie 0 stanie majlltko\\~'m obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz\'sci A oswiadczenia zawarte sll infonnacje jawne, w cz\'sci B zas informacje niejawne dotycz::jcc adresu
zamieszkania skladajllcego oswiadczenie oraz miejsce poloienia nieruchomosci.

CZF;SC

A

Ja, nizej podpisany(a), .Stanislaw Edward Belka .
(il1liona i naz,,,isko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)

J 1.09. J9561'. w Oalaehowie

Starostwo Powiatowe w Olesnic. 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 - Starosta

(miejscc zatrudllienia, stanowisko lub fUllkcja)
po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dllia 2 J sierpnia 1997 I'. 0 ograniczeniu prowadzellia dzialalnosci go~podarczej
przez osoby pelniqee funkeje publiezne (Oz. U. NI' 106. pOZ. 679, z 1998 I'. Nr 113, poz. 715 i NI' 162. pOL 1126. Z
1999 I'. Nr 49, poz. 483, z 2000 I'. Nr 26, poz. 306, oraz z 2002 I'. Nr J J3, poz. 984 i NI' 2) 4, poz. 1806) oral. lIsta\\')' z
dnia 5 ezerwea 1998 r. 0 sal1lorzqdzie powiatowYI1l (Oz. U. z 2001 I'. NI' J42, poz. 1592 oraz z 2002 r. NI' ~3. poz. 220.
NI' 62, poz. 558, Nr 113. pOZ. 984, Nr 153, poz. 1271, NI' 200, poz. 1688 i NI' 214. poz. J806), zgodllie 7, art. 25c tej
ustawy oswiadezam. ze posiadalll wchodll!ce \V sklad matzellskiej wspolllosei maj'ltkowej lub stano\\ i~c'_'Illl\j maj<)tek
odr~bny:
I.

Zasoby pieniyzne:
srodki pieniyzlle zgromadzone w walucie polskiej:

srodki pieniyzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:

nie dotyczy

nie dotyezy

nie dotycz)'

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

na k\Vot~:

,
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11.
I. Dom

0

powierzchni:

nie dotyczy m2,

0

wartosci:

powierzchni: nie dotyczy m2,o wartosci:

2.

Mieszkanie

3.

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

0

tytul prawny:

,

,

'.,.,." .

,

',."

tytul prawny:

.

o wartosci:
rodzaj zabudowy:

,

,

tytuJ prawny:
4.

,..',

,

'. '

,

Z tego tytuIu osiqgn"Jem(yJam) w rokll ubiegJym przych6d i doch6d w wysokosci:
Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy.

o wartosci:

.

.
.

,

"

tytul prawny:

,

,

'.'

" ..

,

.

Ill.

Posiadam udzialy w sp6Ikach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udziaI6w: nie dotycz)

lIdzialy te stanowi" pakiet wiykszy niz 10% udziaI6w w spoke:

,

Z tego tytuJu osi"gn(jlem(t;Jam) w roku ubieglym c1ochod w wysokosci:

.

.

IV.

Posiadam akcje w spoJkach handlowycll _. nalezy podac liczbt; i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi" pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6ke:

"

Z tego tytulu osi"gn"lem(yJam) w roku ubiegJym doch6d w wysokosci:

.

.

V.
Nabylem(am) (nabyI m6j malZ:onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj"tku odrybne~o) od Skarbll
Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej. jednostek samorz"du terytorialnego, iell z\Viqzk6w lub od komunalnej osoby
prawnej nastt;puj"ce mienie. kt6re podh.:galo zbyciu w drodze przetargu ... nalezy podac opis mienia i d::t.; n,:by<.ia. od
kogo:
nie dotyczy

/
i
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VI.
I.

Prowadzy dzialalnosc gospodarcz,,2 (nalezy podac formy prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie dOI)'CL;'

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

.

-

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

osobiscie

.

wsp61nie z innym i osobami

Z tego tytulu osi'lgn"lem(ylam)

2.

,

.

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,

pelnomocnikicm

takiej dzialalnosci (lla!c7.y

podac fonny prawn" i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiscie

.

wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn"lem(ylam)

.

w roku lIbieglym doch6d w wysokosci:

.

VII.
I.

W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytulu osi"gn"lem(ylam)
2.

W sp6ldzielniach:

w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

.

nie dotyczy

jestem czlonkiem zarli)du (od kiedy):

.

jestem czlonkiem rady nadzorcze); (od kiedy):

.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(ylam)
3.

.

w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

W fllndacjach prowadzqcych dziaJalnosc gospodarczq:

.

nie dotyczy
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.........................................................................................................................................................................

-

jestem ezlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

,

,

,

.

.

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

-

jestem ezlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem ezlonkiem komisji re\vizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w rokuubieglym

.

.

doeh6d w wysokosei:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia
lub innej dzialalnosci
uzyskiwanyeh z kazdego tytulu:
Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Olesnie - doch6d 182257,68 zl

.

zarobkowej

lub z(~i~c.z pol!anit:'1ll b\Cl!

Emerytura zony - 24275,30.

IX.
Skladniki mienia ruehomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotyeh (w przypadku pojazd6w meehanicznych Ilakzy podac
mark~\ model i rok produkcji):
Samoch6d osobowy Ford Kuga 2.0 TDI . wk produkcji 2009 . wartosc okolo 35.000 zl
Samoch6d osobowy zony - Volkswagen Golf III 1996r. wartosc okolo 2.000 zl

X.
Zobowiqzania pieni~zne 0 wal10sci powyzej 10000 zl, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oral. waru!lki. ll~l.iaki(h
zostat)' udzielone (wo bee kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Kredyt odnawialny w rachunku biezqc) 111 PKO BP SA - limit 25.000 zl- stan na 31.12.20161' plus 12..3 16.16 71.
Kredyt odnawialny

w rachunku biezqcym BGZ - BNP PARIBAS SA- limit 15.000 zl stan na 31.12.20161' minus

7327,10 zl
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Powy.i.sze oswiadczenie sktadam swiadomy(a). it. na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy IlIb
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Olesno 24.04.2017 r
(miejscowosc. data)

I

2

3

i~.·~.;;;
!?~

Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnoSci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkanio"vych

(podpis)

zwierzycej. w formic

zakresie
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