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OSWIADaENIE MAJATKOWE CjI,01
cztonka zarz du owia~u, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzildzajilcej i czlonka organu zarz,!dzaj'lcego powiatow,! osob'l prawn,! oraz osoby

wydaj,!cej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Olesno, dnia 2018-04-24 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajilca oswiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdil, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujil w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladajilca oswiadczenie obowiilzana jest okresllc przynaleinosc poszczegolnych skladnikow

majiltkowych, dochodow i zobowi'lzan do majiltku odr,:bnego i majiltku obj,:tego malienskil wspolnosci'l
majiltkow'l.

4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy majiltku w kraju i za granic'l.
S. Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni,:zne.
6. W CZl;sciA oswiadczenla zawarte Silinformacje jawne, w cZl;sciB zas Informacje niejawne dotycz,!ce adresu

zamleszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

CZ~SCA

Hubert Imiolczyk, rod. Imiofczyk

Ja, niiej pod pisany(a), ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

22.05.1967 r. Olesnle
urodzony( a) w .
Urzild Miejski w Olesnie - Kierownik Wydzialu 5praw Obywatelskich

(miejsce zatrudnieOla, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ 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
5 czerwca 1998 r. 0 samorzCldzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. pOZ.1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzClce w sklad malienskiej wsp61nosci majCltkowej lub stanowiqce moj
majCltekodr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 25.000,00 zt.

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nle dotyczy

........................... na kwot~: , , .
11.
1. Oom 0 powierzchni: 220 m2, 0 wartosci: 300.000,- d. tytul prawny: malienska wspolnosc majiltkowa
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nle dotyczy m2, 0 wartosci: tytul prawny: .
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: grunty , powierzchnia: 2,9943 ha
o wartosci: 102.000,- zt.
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy - garaie



tytul prawny: malienska wsp61no5c maj'ltkowa
Z tego tytulu osiqgnqlem(t:1am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: przychOd: 1.286,87 zl.

doched: 1.286,87 zl.
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wa rtoSci: .

tytul prawny: .

Ill.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziaf6w: nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udnal6w w sp6ke: .

Z tego tytulu osiqgnqlem(t:fam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji \IV sp6ke: .

Z tego tytulu osiqgnqlem(t:tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastt:pujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datt: nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (naleiy podac formt: prawnq i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

- osobiscie .

- wsp61nie z innym i osobami .

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doched w wysokoSci: .
2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnosci

(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dZlalalnosci): nie dotyczy

- osobiscie . .

- wsp61nie z innym i osobami .



Z tego tytulu osiqgnqtem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy

- jestem czlon kiem zarZ'ldu (od kiedy): .

- jestem czlon kiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem czlonkiem komisji rewizyj nej (od kiedy): .

Z tego tytutu osi'lgn'ltem(~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy

- jeste m czlon kiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czlon kiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisj i rewizyj nej (od kiedy): .

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadz'lcych dzialalnosc gospodarczCl:
nie dotYCIY

- jestem czlon kiem zarZ'ldu (od kiedy): .

- j estem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem cztonkiem komisji rewizyj nej (od kiedy): .

Z tego tytutu osiClgnCllem(~lam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

VIII.
Inne dochody osiClgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajE;c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 69.630,59 II. (umowa 0 prac~)

19.200,00 II. (dieta radnego)

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac mark~, model i rok produkcji): samoch6d: Fiat Panda - rocznik 2005



x.
ZobowiCjzania pienll~zne 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciCjgni~te kredyty i poiyczki oraz
warunkl, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiCjzkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): .
nle dotyczy
................................................................................................. , .
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ , .
. , , , , , .

Powyisze oswladczenie skladam swiadomy(aJ, ii na podstawle art. 233 § 1 Kodeksukarnego za podanie nieprawdy
'"b ,,,,;00" ,,"wd, ""Ikm ,,,b,wl,",. w"'"""'. Q

Olesno, 2018-04-24 ~\Joc,~ \ "J
(mlejscowosc. data) (podpis)

1 Niewlasciwe skreslit.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej zwierz~cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.


