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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
cz/onka zarzijdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki or.ganizacyjllej
powiatu, osoby zarzijdzajijcej i cz/onka organu zarz'tdzajijcego powiatowij osobij prawnij oraz osoby-

wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

Olesno, dnia 24 kwietnia 2018 r.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaiilca oswiadczenie obowii'jzana jest do zgodnego z prawdi'j, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegolne rubrykl nie znajduji'j w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaiilca oswiadczenie obowii'jzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skladnlk6w

majiltkowych, dochod6w i zobowiilzari do maji'jtku odr~bnego i majiltku obj~tego malzenski'j wspolnoscii'j
majiltkowi'j.

4. Oswiadczenie majiltkowe dotyczy majiltku w kraju i za granici'j.
S. Oswiadczenie majiltkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sil informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczi'jce adresu

zamieszkania skladajilcego oswladczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

CZ~SC A

Ja, niiej podpisany(a), Stanislaw Edward BELKA
(imiona inazwlsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 wrzesnia 1956 roku w Dalachowie
STAROSTWO POWIATOWE W OLE~NIE - STAROSTA OLESKI

(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzijdzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzijce w sklad malieriskiej wsp61noSci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 2824,85 z/
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY
- papiery wartoSciowe: NIE DOTYCZY

........................... na kwot~: .
11.
1. Oom 0 powierzchni: NIE DOTYCZYm', 0 wartosci: tytut prawny: .
2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZYm', 0 wartosci: tytul

prawny: .
3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY

rodza j gospoda rstwa: , powierzch nia: .
o wa rtosci: .
rodza j za bu dowy: .
tytut prawny: .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .

4. Inne nieruchomosci: NIE DOTYCZY
powierzch nia: .

o wartosci: .

tytul prawny: .



Ill.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzialow: NIE DOTYCZY .
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzial6w w spolce: .
................................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .
................................................................................................................................................................................

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalety podac Iiczb~ i emitenta akcji: NIE DOTYCZY .
................................................................................................................................................................................

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w spolce: .

Z tego tytulu osiqgnqlem{~tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .

V.
Nabylem(am) (nabyl moj 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 nast~pujqce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: .NIE DOTYCZY .

VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq' (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY

- osobiscie .

- wsp61nie z innymi osoba mi .

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .
2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnoSci): NIE DOTYCZY .

- osobiscie .

- wspoInie z innym i osoba mi .

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

VII.
1. W sp61kachhandlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): NIE DOTYCZY .

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .



Z tego tytulu osi'lgn'llem(E;lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .
2. W spoldzie Iniach: NIE DOTYCZY .

- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy): .

- jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): .

- jestem czlonkiem kom isji rewizyj nej (od kiedy): .

z tego tytulu osi'lgn'llem(E;lam) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: .

3. W fundacjach prowadz'lcvch dzialalnosc gospodarczq: NIE DOTYCZY

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem czlon kiem kom isji rewizyj nej (od kiedy): .

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

VIII.
Inne dochody osi'lgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajE;c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
1. Doch6d z tytulu mojego zatrudnienia -157.830,68 zf.
2. Doch6d zony - emerytura - 24385,00 zt.

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac markE;,model i rok produkcji):
1. Samoch6d osobowy FORDKUGA, pojemnosc silnika 2.0 TDI, rok produkcji 2009, wartosc - 32.000 zl.
2. Samoch6d osobowy TOYOTAYARIS,pojemnosc silnika 1.3, rok produkcji 2006, wartosc -11.000 zf.

X.
Zobowiqzania pienlE;zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci'lgniE;te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

1. Kredyt odnawialny w rachunku biez'lcym PKOSA. Limit - 25.000 zt, stan na 31 grudnia 2017 roku plus
11932,42 zl.

2. Kredyt odnawialny w rachunku biez'lcvm BGZ- BNP PARIBAS. Limit - 15.000 zl, stan na 31 grudnia
2017 roku plus 584,22 zl



cz~scB

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

Olesno, 24 kwietnia 2018 roku
(mleJscowo~c,data) (pod pis)

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

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.


