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wg stanu na 31.12.2021 r

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
cztonka zarzqdu powiatu, sckrctarzo powiatu, skarbnika powiatu, kicrownika jcdnostki organizacyjncj
nowiatll. nsnhv zarzqdzaji^cej i cztnnka organii yarzijrizaji}fpgn pnwiafnwq nsnhit prawnq nraz nsnhy

wvdaj^cej decvzje administracyjne w imieniu starosty'

Kiodzko , dnia 22.04.2022 r.
(miejscowosc)

Uwaga: |
1. O$oba skladaj^ca o^wiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dotvczv".

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i majqtku obj^tego malzensk^ wspolnosci^
maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyezy majqtku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w ezfsci B zaS informacje niejawne dotyczqee

adresu zamieszkania skiadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

cze;sc a

Ja, nizej podpisany(a), Henryka Jolanta Popiel, Pomietio ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 15.04.1960 r.... w ...Paczkowie

Starostwo Powiatowe w Ktodzku - Skarbnik Powiatu

*  * * ........5

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
o^wiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce m6J
maj^tek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne:
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: ..534 949,55 zt

wspotwlasnosc matzemka

Srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: 8 469,66 GBP..
wspotwlasnosc malzenska

papiery warto^ciowe:

P



II.

1. Dom o powierzchni: ...169 o wartosci: 500 000 zi. ( posadowiony na dzialce, o ktorej mowa w pkt II
podpunkt 4 - wartosc domu bez dziaiki)... tytul prawny: ..wspotwiasnosc malzenska

2. Mieszkanie o powierzchni;. nie dotyczy m^, o wartosci:.. nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi4gn^Iem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:....nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: dzialka 993 m2 zabudowana domem, o ktorym mowa w pkt II ppkt I.,
o wartosci: ok....50 000 zl.( wartosc dziaiki bez domu, wskazanego w pkt II ppkt 1),

tytul prawny: wspotwiasnosc maizenska

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:... nie dotyczy..

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialdw w spdlce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lemC^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spdlkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp61ce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn4lem(^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: nie dotyczy..

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, Jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^zkdw, komunalnej osoby prawnej iub zwi^zku metropolitainego nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

nie dotyczy



VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^^ (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziaialnosci): . nie dotyczy..

— osobi^cie dotyczy..

- wspdinie z innymi osobami nie dotyczy..

Z tego tytulu osi^gn^}em(Iam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarz^dzam dziaialnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziaialnosci
(nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziaialnosci): nie dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lemC^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy..

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy...

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy...

Z tego tytulu osi4gn4lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy...

2. W spoldzielniach: nie dotyczy...

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej^ (od kiedy): nie dotyczy..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy..

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy..

3. W fimdacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^:
nie dotyczy..

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy..
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy..

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytulu osi^gn^iemC^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: nie dotyczy..

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
- ze stosunkupracy - 162 350,97 zl.
- emerytury- 67 912,82 zl

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy^ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazddw mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): Hyundai lX-35 r. 2012

wspohviasnosc malzenska

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci): ....

nie dotyczy



CZj^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie: 

Miejsce poiozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A - (adres):
I

2  nie dotyczy
3  nie dotyczy
4.

Powy&ze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.Klodzko ..22.04.2022 r
(miejscowo^c, data) (podp^)

' Niewlasciwe skreslic.

^ Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.




