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m~ oral' osoby wydaj"\cej decyzje adminlstracyjne w imieniu starosty'

za rok 2017

Olesno, dnia 24 kwietnia 2018r.
(rniejscowo~c)
Uwaga:
1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie
obowi~zana jest do zgodnego z
praw~,
starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne
rubryki nie znajdujq w konkretnym
przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie
obowiqzana jest okreslic
przynaleznosc
poszczegolnych
skladnikow maj~tkowych,
dochodow i zobowiqzan do majqtku odr~nego
i rnajqtku
obj~tego malzensk~ wspolnosciq rnajqtkowq.
4. Oswiadczenie
rnajqtkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie
rnajqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci
pieni~zne.
6. W czesci A oswiadczenia
zawarte s~ informacje jawne, w
cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania
skladajqcego oswiadczenie
oraz rniejsca
polozenia nieruchomosci.
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I.

Zd~ODY pieni~2nc:
snxlki plenl<,>2ne zgromadzone
srodkl

plelli~2ne zqromadzone

papicry wi'lrtnsclowe:
kwol~:

nA

w Wi'll
uele po1~kiei:

n~e dotyczy

w walucle

n~e dotyczy

nie dotyczy
nl.e dotyczy

obcei:

r.

II.

1. Dam

0

pawierzchni:

295

malzcnska

LyLul prnwny:

m2,

a wartosci:

650.000

wS[.J61no.<;,~ majqtkowa

2. Mieszkanie 0 powlerz~hni:
48.10
m, a wArta~ci:
tylul prilwny: malzenska wspo~nosc majqtkowa
3. Gospadarstwo
rolne:

1.

z1

80.000

z1

rodzaj yospooilrstwa: nie dotyczy , powierzchnia:
nie dotyczy
o wArto~ci:
n~e dotyczy
rodzaj zAhudowy:
nie dotyczy
t.ytul prawny:
nie dotyczy
Z Le<]o t.yt.uluosiClqn"lem(",lAm) w roku ubieglym przych6d i
doch6d w wysokos<":i: nie dotyczy
Inne nieruchomosci:
powierzchniil
A) 1000 m2
B) 2500 m2
o wartosc.L:

A) 50 000 zl
B) 5 000 z1

tytul prAwny:

A) w 1/4 cz~sci ma1zenska wsp61nosc majqtkowa
B) malzenska wsp6~nosc majqtkowa

III.

Posindam

udzialy

w ~polknch

hand10wych

emitenta

uuziillow: nie dotyczy

- nnlezy

podae

1lczb",

udzlaly re stnnawiCl pakleL wiekszy niz 10% udzialow w sp6lce:
Z teqo tyLulu o~ii'(gn41em(,?lam)w rokll ubieglym doch6d w
wysoKosci:

nie dotyczy

IV.
Posiauam

ak~je

w sp6lkach

hallulowy<":h - na1ezy

POUd": li~zbc

i

emlLenril ilkcji: nie dotyczy
Ak~je te stanowi" pakier wickszy niz 10% akr.ji w sp6lce:
Z leyo tyr.llluosiClqnCllem(",lam) w roku ubieqlym doc:hoo w
wysokosci:

nie dotyczy

nie dotyczy

V.
NAbylem(i1m) (nabyl m6j mAlzonek, z wyl"czeni",m mienia
przYlldle7.nego do jeqo maj"Lku oorebnego) od SkdCbu PAnstwa,
innei pa~sLwowej osoby prawnej, jeonost.ek samarzadu
Leryrorii11ncgo, ich zwiqzk6w lub od kOmUlld1np.j osoby prawnej
llasLE;'[>ujil~e
mienie, kt6re poolegnlo zbyciu w uroozp. przetarqu
na1ezy poda'::opis mienia i dat", lldby~iil,od koqo:
A) nie dotyczy
B) Przetarg
w 2003 r. od Agencji Nierucbomosci
Rolnych

-

VI.

1. Prowadz£;' dzialLllnosc
prawno.. i przewniot
- osobiscie
wsp01nie

nie

yospodarczij
dzia,alnosci)

(nCllezy podac

form£;,

dotyczy

z innyrni osobami

n~e

dotyczy

Z tego lylulu osio..gnijtem(£;'lam)w roku
i uoch6d w wysoku~ci:
nie dotyczy

ubieglyrn

przych6d

2. Zarza,dzLlm dzldlalnosciil. gnspodarczo.. l\lb jestem
przp.dsldwicielcm,
pp.lnomocnikiem
taklej dziLllalnoscl
(nCllezy poda'" [or-m£;'
prLlWnij i przedmiot
dzi aldlnosci)
- osobiscic
wsp61nie

nie

dotyczy

z innyrni osobami

Z tego lyLulu
w wysokosci:

:

nie

dotyczy

osio..gnijtem(£;'lam)w roku
nie dotyczy

ubieglyrn

doch0u

VII.

1. W sp6tkach

handlowyr:h

(nClzwa, siedzibd

sp61ki):

nie

dotyczy

;>.
- jesLem

czlonkip.m

zClrza,du (od kieuy)

- jestem

czlonkiem

rady

- jestcm

r:z,onklem

komisji

nLldzorczej

J.

w

sp61dzielnlClch:

dotyczy

(od kip.dy): nie

rewlzyjncj

Z Leqo tytul\l osl"qna,lcm(e1am)
w wysokoscl:
nie dotyczy

2.

nie

(od kledy)

w roku

ubip.glym

n~e dotyczy

doch6d

nie dotyczy

- jestcm

r:7.tonkiem zLlrzijdu (ou kicdy):

- jestcm

r:ztonkiem

rLldy nadzorczejJ

- jcstem

czlonkiem

komisjl

nie

dotyczy

(od kleuy)

rewizyjnp.j

nie dotyczy

(ou kiedy)

z tcgo tyLulu osio..gnij'f'IlI(£;'lam)
w roku
wysokosci:
nie dotyczy

ubieqlyrn

W funuClcjach

gospodarcz,,:

jestcm

dotyczy

prowauz"cych
dziatalnosc
nie dotyczy

c:7.tollklem zarzil.d\l(ou kiedy)

nie

nie

dotyczy

dor:h6u w

dotyczy

- je",Lem czlonkiem

rrldy nadzorczej

(od kiedy)

- jestem czlonkiem

komisji rewizyjnej

ni.e dotyczy

(od kiedy)

7, tego tyLulll osiqqna.lem (",lum) w rokll ubieqlym
wy",okosci: nie dotyczy

nie dotyczy

dochbd w

VIII.

Inne doehody osii'(gunez Lyrlllu zatrudnip.niu lub innp.j dzialalllosci
zarol>kowp.jlub zaje,.C, z pOdalliem kwot uzy",kiwrlnyeh z kazrlego tytulu:
93 061,29

zl doch6d brutto

Starostwo

Powiatowe

w Olesnie

IX.

Skladniki mienia ruchomego 0 warLosci powyzej 10.000
zlotych (w
przypudku poja7.(lbwmeehard cznych nalezy pOduc mark,;" model i
rok prorlllkcji):
Samoch6d osobowy Opel Astra , rok produkcji 2011,
28 000,00 zl
malienska wsp6lnosc maj~tkowa

wartosc

okol0

X.

ZobowiqzaniA pieni~zlle 0 wurtosci l'0wyzej 10.000 zlotyeh, w lym
zacii'(gni~te krp.r1ytyi pozyczki oraz warunki, na iakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwic\zkllz jakim zdArzeniem, w jakiej
wysokosci) :
Kredyt hipoteczny w wysokosci
~34 898,15 CHF na budow~ budynku
mieszkalnego zaciqgni~ty w banku PKO BP umOWq nr 203-~2~272797/496/2007
z dnia 11.05.2007 r.
pozostaje do zaplaty w dniu 31.12.20~7 r. 98 569,87 CHF

cz~sc B
AdreH

zamieszkania

osuby

Hkladaj~cei

o§wiadczcnic:

Pnwy7.S7.eoswiadczenie
skladam swiadomy (a), iz na podstawic
Kodeksu karnego za podanic nicprawdy lub z<:ltajenie prawdy
pozb<:lwienia wolnnsci.

Olesno , dnia 24 kwietnia 2018 r.
(miejscnwosr., data)
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<:lrt.
;'>33 § 1
yrozi kara

.:Mq~.~~...~ ~~.lA?,J;
(podpis)

Niewla~ciwe Hkresllc.
Nie dotyczy dzialalnosci
wytw6rczcj w rolnictwie w zdkreHie
prndukcji rnslinnej i 7.wier7.'O'cej,
w fonnie i zakresic
YOHpodarHLwa
rodzinneyo.
Nie dotyczy rad nadzorczych
sp61dziclni mies7.kaniowych.

