OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
czfonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu kierownika ·ednostki or aniza
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czfonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq oraz osoby
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
Olesno, dnia 9.04.2019 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skfadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupefnego wypefnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skfadaj'lca oswiadczenie
obowi'lzana
jest okreslic przynaleinosc
poszczegolnych
skfadnikow
maj'ltkowych, dochodow i zobowi'lzan do maj'ltku odrE:bnego i maj'ltku objE:tego mafiensk'l wspolnosci'l
maj'ltkow'l.
4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granic'l.
5. Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieniE:ine.
6. W cZE:sciA oswiadczenia zawarte s'l informacje jawne, w cZE:sciB zas informacje niejawne dotycz'lce adresu
zamieszkania skfadaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomosci.

CZ~SC A
Ja, nizej podpisany(a),Elibieta

Ewa Hadas, z d. Ryszka,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

urodzony(a) 26.09.1968r. w Darfowie
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olesnie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziafalnosci
gospodarczej przez osoby pefni'lce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz'lce w sktad mafzenskiej wspolnosci maj'ltkowej lub stanawi'lce moj
maj'ltek odr~bny:
I.
Zasaby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzane w walucie polskiej: 2.000,00 zt. (stanawi'lce adr~bn'l wfasnosc)
- sradki pieni~zne zgramadzone w walucie obcej: nie datyczy
- papiery wartasciowe: nie datyczy - na kwot~: ------11.
2
1. Dom a pawierzchni: 245 m , 0 wartasci: 500.000,00 zf. z dziatk'l a powierzchni 0,0671 h. - tytut prawny:
wspofwfasnasc mafzenska.
2
2. Dam a pawierzchni: 75m , 0 wartasci: 195.000,00 zf. z dziafk'l a powierzchni 0,125 h - tytuf prawny:
wspofwfasnosc w 1/2.
3. Mieszkanie a pawierzchni: 62,50 m2, a wartasci: 180.000,00 zt. tytut prawny: wspofwfasnasc mafzenska.
3. Gospadarstwa rolne:
rodzaj gaspodarstwa: nie dotyczy,
pawierzchnia: ----, a wartasci: -----, rodzaj zabudawy: ------/ tytuf prawny:
Z tega tytufu osi'lgn'lfem(~fam) w roku ubiegfym przychod i dachod w wysokosci: -------4. Inne nieruchomosci:
2
powierzchnia: 0,0315 m •
o wartasci: 10.000/00 zf.
tytuf prawny: wspofwfasnasc mafzenska.
Ill.

Pasiadam udziafy w spofkach handlowych - nalezy padac liczb~ i emitenta udziafow: nie dotyczy
udziafy te stanawi'l pakiet wi~kszy niz 10% udziafow w spoke: ------

Z tego tytulu

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym

doch6d w wysokosci:

------------.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach
akcje te stanowiq
Z tego tytulu

handlowych

- naleiy

podac Iiczb~ i emitenta

pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6ke:

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym

akcji:

nie dotyczy

----------

doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am)
od

(nabyl

Skarbu

m6j

PanstwaJ

malzonekJ

innej

z wylqczeniem

panstwowej

mienia

osoby

przynaleznego

prawnejJ

jednostek

do jego

majqtku

samorzqdu

odr~bnego)

terytorialnegoJ

zwiqzk6wJ komunalnej
osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nast~pujqce
mienieJ
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabyciaJ od kogo: nie dotyczy

kt6re

ich

podlegalo

VI.
1. Prowadz~

dzialalnosc

- osobiscie

- wsp61nie z innymi
Z tego tytulu
2. Zarzqdzam

gospodarczq2
osobami

podac form~

prawnq

i przedmiot

dzialalnosci):

nie dotyczy

nie dotyczy

osiqgnqlem(~lam)
dzialalnosciq

(nalezy podac form~
- osobiscie

(naleiy

nie dotyczy
w roku ubieglym

gospodarczq

prawnq

przych6d

lub jestem

i przedmiot

i doch6d

w wysokosci:

przedstawicielemJ

dzialalnosci):

------------

pelnomocnikiem

takiej

dzialalnosci

nie dotyczy

nie dotyczy

- wsp61nie z innymi
Z tego tytulu

osobami

nie dotyczy

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym

doch6d

w wysokosci:

----------

VII.
1. W sp6lkach
- jestem

czlonkiem

handlowych

(nazwaJ siedziba sp6Iki): nie dotyczy
zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem

czlonkiem

rady nadzorczej

- jestem

czlonkiem

komisji

Z tego tytulu

rewizyjnej

osiqgnqlem(~lam)

2. W sp6ldzielniach:

(od kiedy): nie dotyczy

- jestem

czlonkiem
czlonkiem

rady nadzorczej3

- jestem

czlonkiem

komisji

Z tego tytulu

w wysokosci:

--------------

zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
(od kiedy): nie dotyczy

rewizyjnej

osiqgnqlem(~lam)
prowadzqcych

(od kiedy):

w roku ubieglym
dzialalnosc

- jestem

czlonkiem

zarzqdu (od kiedy):

- jestem

czlonkiem

rady nadzorczej

- jestem

czlonkiem

komisji

Z tego tytulu

nie dotyczy
doch6d

nie dotyczy

- jestem

3. W fundacjach

(od kiedy):

w roku ubieglym

osiqgnqlem(~lam)

doch6d w wysokosci:

gospodarczq:

----------

nie dotyczy

nie dotyczy

(od kiedy):

rewizyjnej

nie dotyczy

nie dotyczy

(od kiedy):

w roku ubieglym

nie dotyczy
doch6d

w wysokosci:

-------

VIII.
Inne

dochody

osiqgane

kwot uzyskiwanych

z tytulu

zatrudnienia

z kazdego tytulu:

lub

wynagrodzenie

dzialalnosci

zarobkowej

z tyt. zatrudnienia

innej

- 89.800,18

lub

zaj~cJ z podaniem

zt., ZFSS - 99,89 zt.

IX.
Skladniki
naleiy

mienia

ruchomego

0

wartosci

powyzej

podac mark~J model i rok produkcji):

10 000 zlotych

(w przypadku

Opel Astra 2006r. - wsp6fwfasnosc

pojazd6w
w

mechanicznych

Yi .

X.
Zobowiqzania
warunkiJ
hipoteczny
okres

23

pienl~zne

0 wartosci

na jakich zostaly
na budow«:
lat

jednorodzinnego

-

udzielone

powyzej
(wobec

domu jednorodzinnego

pozostafo

do

spfaty

zaciClgni«:ty w 2018r.

10 000 zlotychJ w tym zaciqgni~te
kredyty
i poiyczki
oraz
kogoJ w zwiqzku z jakim zdarzeniemJ w jakiej wysokosci): kredyt
zaciClgni«:ty w 2004r.

107.298,

40 zt.,

PKO BP w wysokosci

kredyt

PKO BP w wysokosci
hipoteczny

195.000,00

na

zakup

193.000,00

zt. na

i remont

domu

zt. na okres 15 lat - pozostafo

do

sptaty 189.171,40 zt., kredyt got6wkowy
pozostato do sptaty 2.537, 21 zt.,

z 2016r. w PKO BP w wysokosci

30.000,00

zt. na okres 3 lat -

CZEst B

Powyisze oswiadczenie

skladam swiadomy(a),

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

Olesno, 9 kwietnia
(miejscowosc,

1
2

2019r.

Niewlasciwe

skreslic.

Nie dotyczy

dzialalnosci

Nie dotyczy

art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

data)

i zakresie gospodarstwa
3

ii na podstawie

wolnosci.

(podpis)

wytworczej

w rolnictwie

w zakresie

rodzinnego.

rad nadzorczych

spoldzielni

mieszkaniowych

produkcji

roslinnej

zwierzE;cej,

w formie

