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cztonka zarZCldu powiatu,
powiatu,

sekretarza

O~W~ADCZENIE ~AJI\TK?WE
powlatu, skarbnlka powlatu,

•
.•
.
•
~~
klerownaka jednostkl organazacYjnej

osoby zarzCldzajClcej i cztonka organu zarzCldzajClcego powiatowCl osobCl prawnCl oraz Qsoby
wydajClcej decyzje administracyjne
w imieniu starostyl
Olesno, dnia 23.04.2019 r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajC}ca oswiadczenie

obowiC}zana jest do zgodnego z prawdC}, starannego

i zupetnego

wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujC} w konkretnym
3. Osoba skladajC}ca oswiadczenie
obowiC}zana jest
majettkowych,
majC}tkowC}.
4. Oswiadczenie

dochod6w

przypadku zastosowania,
okreslic
przynaleznosc

i zobowiC}zan do majC}tku odr-=bnego

i majC}tku obj-=tego

CZI;SC

matienskC} wsp6lnosciC}

majC}tkowe dotyczy majC}tku w kraju i za granicC}.

S. Oswiadczenie majC}tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci
pieni-=ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Setinformacje jawne, w cz~sci B zas informacje
zamieszkania

naleiy wpisac "nie dotyczy".
poszczeg61nych
skladnik6w

skladajC}cego oswiadczenie

oraz miejsca potozenia

niejawne

dotyczC}ce adresu

nieruchomosci.

A

Ja, niiej podpisany(a),

Graiyna Kielbus, zd.Kokot,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22.06.1972r. w Olesnie
Powiatowy UrZCldPracy w Olesnie-zastE:PCadyrektora

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

,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu SiE:z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniClce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
S czerwca 1998 r. 0 samorzCldzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 2Sc tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzClce w sktad matienskiej wsp61nosci majCltkowej lub stanowiClce m6j
majCltek odrE:bny:
I.
Zasoby pieniE:ine:
- srodki pieniE:ine zgromadzone w walucie polskiej: 7.800 zt malienska wsp61nosc majCltkowa
- srodki pieniE:ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy
........................... na kwot~:
11.
1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci:
tytut prawny:
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci:
tytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
z tego tytutu osiClgnClfem{~fam)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy

.
.
.
.
.
.
.
.
.

o wa rtosci:

.

tytut prawny:

.

Ill.
Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziaf6w: nie dotyczy

.

udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziaf6w w sp6ke:

.

z tego tytufu

.

osiqgnqfem{~fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - naleiy podae liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

.

akcje te stanowiCl pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6ke:

.

z tego tytufu

.

osiClgnCltem{~tam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.
Nabytem{am) (nabyt m6j mationek, z wytClczeniem mienia przynaleinego do jego majCltku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej
osoby prawnej, jednostek samorzCldu terytorialnego,
ich
zwiClZk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujClce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy
.

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

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

VI.
1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczCl2 (naleiy podac form~ prawnCl i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

.............................................................................................................................................................................
- osobiscie

.

.........................................................................................................................................................................
- wsp61nie z innymi osobami

.

.........................................................................................................................................................................
Z tego tytutu osiClgnCltem(~tam)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. ZarzC}dzam dziafalnosciCl gospodarczCl lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem
(naleiy podac form~ prawnCl i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy

.
takiej dziafalnosci
.

...........................................................................................................................................................................
- osobiscie

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

- wsp61n ie z innymi

osobami

.
.

.........................................................................................................................................................................
Z tego tytutu osiClgnCltem(~fam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

.

............................................................................................................................................................................
VII.
1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki): nie dotyczy

.

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

.

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.

- jestem czfonkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy) ~

.

Z tego tytutu osiClgnC}fem(~fam)w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
2. W sp6fdzielniach: nie dotyczy

.
.

- jestem czfonkiem zarzCldu(od kiedy):

.

- jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

.

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

.

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

.

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:
doch6d z tytutu zatrudnienia: 78988,89

lub innej dziatalnosci zarobkowej

lub zaj~c, z podaniem

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~, model i rok produkcji):
samoch6d osobowy Renault Clio, rok prod. 2011- matienska wsp61nosc majqtkowa;
samoch6d osobowy Skoda Octavia, rok prod. 2008 - matienska wsp61nosc majCltkowa
ZobowiClzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciClgni~te kredyty i poiyczki
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiClZkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
nie dotyczy

oraz
.
.

cz~scB

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscl.

Olesno, dnia 23.04.2019r.
(miejscowosc,

1
2

3

data)

..CJ!{0t~ ~.~~.~
(pod pis)

Niewfasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.

