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OSWIADCZENIE MAJ.l\TKOWE
~
czfonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organiza yj
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czfonka organu zarzqdzajqcego powiatowq osobq prawnq ora
s
wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl
.
Olesno,

j

dnia 29 maja 2020 r.

(m iejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupefnego wypefnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych skfadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrE:bnego i majqtku objE:tego mafienskq wspolnosciq
majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniei wierzytelnosci pieniE:ine.
6. W cZE:sciA oswiadczenia zawarte Sqinformacje jawne, w cZE:sciB zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomosci.

CZ~SC A
Ja, nizej podpisany(a), GRAiYNA KARPINSKA,

KtUSEK,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 16 kwietnia 1961 r. w Grodkowie
Starostwo Powiatowe w Olesnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Naczelnika Wydziafu Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad mafZenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj
majqtek odr~bny:
I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZY
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

Ill.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac Iiczb~ i emitenta udziatow: NIE DOTYCZY

~

udziaty te stanowiq
Z tego tytutu

pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym

w sp6ke:

NIE DOTYCZY

doch6d w wysokosci:

NIE DOTYCZY

IV.
Posiadam

akcje w sp6tkach

akcje te stanowiq
Z tego tytutu

- nalezy podae Iiczb~ i emitenta

handlowych

pakiet wi~kszy

osiqgnqtem(~tam)

niz 10% akcji w sp6ke:
w roku ubiegtym

akcji:

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

doch6d

w wysokosci:

NIE DOTYCZY

V.
Nabytem(am)
od

(nabyt

Skarbu

zwiqzk6w,

m6j

innej

komunalnej

osoby

zbyciu w drodze

przetargu

POWIERZCHNI

z wytqczeniem

panstwowej
prawnej

mienia

osoby

przynaleznego

prawnej,

lub zwiqzku

jednostek

metropolitalnego

do jego

majqtku

samorzqdu

nast~pujqce

odr~bnego)

terytorialnego,

mienie,

kt6re

ich

podlegato

i dat~ nabycia, od kogo:

- nalezy podae opis mienia

ok. 400 m2 W REMONCIE - UiYTKOWANE

DOM 0 POWIERZCHNI

o

matzonek,

Panstwa,

OK. 200 m2 USYTUOWANY

NA DZIAtCE

40 AROW - 1997 ROK - GMINA WOtCZYN.

VI.
1. Prowadz~

dziatalnose

gospodarczq2

(nalezy podae form~

~~:~=~~~

Z tego tytutu

2. Zarzqdzam

osiqgnqtem(~tam)
dziatalnosciq

(nalezy podae form~

w roku ubiegtym

gospodarczq

prawnq

przych6d

lub jestem

i przedmiot

prawnq

i przedmiot

i doch6d

NIE DOTYCZY

w wysokosci:

przedstawicielem,

dziatalnosci):

dziatalnosci):

.

petnomocnikiem

takiej

dziatalnosci

NIE DOTYCZY
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~.~~~~.~~.~.t.~..~.~~~~~~~~~ ~~~~~ ~.~. ~.~.~.~.
~ .~.i.~~~~~. ~~~~~~.~

.~.~~~~~~~~ ~.::::::::::::::::

~:'.'.:'.'.'.:::'.'.:::::'.::'.:'.::'.::::'.:::'.

VII.
1. W sp6tkach

handlowych

(nazwa, siedziba sp6tki):

- ~estem cztonk~em zarzqdu (od kie~y):

:

NIE DOTYCZY

:

~

.

- Jestem cztonklem

rady nadzorczeJ (od kledy)

.

- jestem

komisji

.

cztonkiem

Z tego tytutu

rewizyjnej

osiqgnqtem(~tam)

2. W sp6tdzielniach:

(od kiedy):

w roku ubiegtym

- jestem

cztonkiem

zarzqdu (od kiedy):

- jestem

cztonkiem

rady nadzorczej3

- jestem

cztonkiem

komisji

Z tego tytutu
3. W fundacjach
- jestem

doch6d

w wysokosci:

.

NIE DOTYCZY

rewizyjnej

osiqgnqtem(~tam)
prowadzqcych

cztonkiem

~. ..

.

(od kiedy):

.

(od kiedy):

w roku ubiegtym
dziatalnose

.
doch6d

gospodarczq:

w wysokosci:

.

NIE DOTYCZY

zarzqdu (od kiedy):

~

.

- ~estem cztonk~em rady. n.~dzo~cz~j (?d kie~y):
- Jestem cztonklem
Z tego tytutu

.

komlsJI rewlzYJneJ (od kledy)

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym

.
doch6d

w wysokosci:

..

.

VIII.
Inne

dochody

osiqgane

kwot uzyskiwanych
UMOWA

z tytutu

zatrudnienia

lub

innej

dziatalnosci

zarobkowej

lub

z kazdego tytutu:

0 PRAC~: 80 100,41 Zt; UMOWA

RAZEM DOCHOD: 83 636/22 Zt

ZLECENIE: 1551,03;

INNE ZROOtA: 1984,78

zt.

zaj~e,

z podaniem

IX.
Sktadniki

mienia

ruchomego

0 wartosci

powyiej

podac mark~, model i rok produkcji):

naleiy

10 000 ztotych

(w przypadku

pojazd6w

mechanicznych

NIE DOTYCZY

X.
Zobowiqzania
warunki,

pienl~zne

na jakich

KREDYT HIPOTECZNY

30000,00

EURO -

0 wartosci

zostaty

powyiej

udzielone

NA REMONT

POZOSTAtO

10 000 ztotych,

(wobec
DOMU

kogo,

w zwiqzku

2443,42

zaciqgni~te

z jakim

kredyty

zdarzeniem,

i poiyczki

w jakiej

oraz

wysokosci):

PKO BP W OPOLU OD 2001 R. W WYSOKOSCI

W BANKU

DO SPtATY

w tym

EURO, KREDYT GOTOWKOWY

AGRICOLE W OPOLU W WYSOKOSCI 37000,00 Zt OD 2017 R. - POZOSTAtO

W BANKU CREDIT

DO SPtATY OK. 16000,00 Zt,

L1NIA KREOYTOWA W KONCIE W BANKU CREDIT AGRICOLE W WYSOKOSCI 5000,00 Zt.

CZ~SC

B

Powyisze oswiadczenie

sktadam swiadomy(a),

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
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(miejscowosc,

data)

1

Niewtasciwe

skreslic.

2

Nie dotyczy

dziatalnosci

i zakresie gospodarstwa
3

ii na podstawie
wolnosci.

Nie dotyczy

wytw6rczej

w rolnictwie

w zakresie

rodzinnego.

rad nadzorczych

sp6tdzielni

mieszkaniowych.

produkcji

roslinnej

i zwierz~cej,

w formie

